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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Τον Φεβρουάριο του 2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 

Δράσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ξεκίνησε 

η συνεργασία μεταξύ της ΠΕΔ ΑΜ-Θ και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) για την εκπόνηση μιας ερευνητικής 

μελέτης που θα αφορούσε στις προοπτικές εξέλιξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην Περιφέρειά μας. 

Η απόφαση του Δ. Σ. της ΠΕΔ αποσκοπούσε στον ορθότερο προσανατολισμό 

των 22 Δήμων της Αν. Μακεδονίας και Θράκης για την αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας που βιώνουμε τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή μας, αλλά 

κυρίως στον σχεδιασμό για την επόμενη δεκαετία (2021-2031).  

Πρόκειται για μια έρευνα που εκπονείται για πρώτη φορά σε αυτή τη διάσταση, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων, αλλά και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία της ελληνικής πολιτείας. Η έρευνα 

θα δώσει τη δυνατότητα στους Δήμους της ΑΜ-Θ να προγραμματίσουν ορθότερα τη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διεκδικήσουν 

την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων  

προγραμμάτων της Ε.Ε., βασιζόμενοι σε αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση.  

Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλους/ες όσους/ες συνέβαλλαν στην 

ολοκλήρωση της έρευνας και συγκεκριμένα: τα Επιστημονικά στελέχη της ΠΕΔ Αθ. 

Κούρο, Ν. Μίχο, Μ. Μουρατίδη και Γ. Πετρίδη, το σύνολο της ερευνητικής ομάδας, 

Αναπλ. Καθηγήτρια Π. Στραβάκου, Επικ. Καθηγήτρια Μ. Κουγιουρούκη, τους 

Υποψήφιους Διδάκτορες Ε. Μεταξούδη, Δ. Ουζούνη και Ι. Ταταρίδη, την κ. Χρ. 

Δημητριάδου (Γεωγράφο με MSC στην Γεωγραφία, τη Γεωπληροφορική και τον 

Σχεδιασμό), και τέλος τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΔΠΘ για την 

υποστήριξη του Προγράμματος και ειδικότερα από το Γραφείο της Αλεξανδρούπολης 

την Προϊσταμένη κ. Χρ. Αποστολούμη και τον διαχειριστή του έργου κ. Κ. 

Παπαδόπουλο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Η παρούσα έρευνα ασχολείται με την προοπτική της λειτουργίας της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

διερευνώντας και αναλύοντας δύο βασικά της μεγέθη, τη λειτουργία των διδακτηρίων 

και τις επιπτώσεις των δημογραφικών μεταβολών. Μέσα από την συγκεκριμένη 

ανάλυση αναδεικνύεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων με τις προοπτικές εξέλιξης 

του μαθητικού τους δυναμικού αλλά και η υφιστάμενη κατάσταση των κτηριακών 

υποδομών τους. Πρόκειται για μια έρευνα αξιολογικής φύσεως η οποία εστιάζει 

αφενός στον μαθητικό πληθυσμό και στην εξέλιξή του, αφετέρου στο βαθμό που το 

διδακτήριο, μέσα από όλες τις δομές του σχολικού χώρου που το διαμορφώνουν, 

μπορεί να επιδράσει θετικά στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία και στην 

αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.  

Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, επιχειρεί να αναδείξει τις δύο μεγάλες προκλήσεις 

που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σημείο 

και στο βαθμό που εμπλέκονται στη λειτουργία των σχολικών μονάδων:  

Την πρόκληση του δημογραφικού προβλήματος, καθώς οι επιπτώσεις της 

δημογραφικής μεταβολής αποτυπώνονται ήδη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 

όπως δείχνουν τα προγνωστικά μας μοντέλα αναμένεται σε πολλές περιπτώσεις να 

ενταθούν κατά την επόμενη δεκαετία.   

Την πρόκληση της αποτελεσματικότητας και της συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, στο βαθμό που αυτή σχετίζεται με 

την διάρθρωση και τη διαχείριση του δικτύου των σχολικών υποδομών. 

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας στηρίχθηκε σε στοιχεία που 

συλλέχτηκαν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στοιχεία διδακτηρίων 

και μαθητικού πληθυσμού της τελευταίας δεκαετίας) και σε στοιχεία γεννήσεων που 

μας χορηγήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Είναι αυτονόητο πως οι 

προτάσεις της έρευνας τίθενται προς εξέταση στους Δήμους της Περιφέρειας, 

προκειμένου μέσα από τις δικές τους διαδικασίες να διαμορφώσουν το τελικό πλαίσιο 

παρεμβάσεων στα διδακτήρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.    

Στην παρούσα έρευνα δεν περιλαμβάνονται οι σχολικές μονάδες ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης, για τις οποίες απαιτείται ξεχωριστή μελέτη με ιδιαίτερη 

μεθοδολογία, καθώς στα συγκεκριμένα διδακτήρια εκτός από τους χώρους 

διδασκαλίας απαιτούνται χώροι ειδικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (διαγνωστικές, 

ιατρικές, ψυχολογικές, εκπαιδευτικές), χώροι ειδικών προγραμμάτων, αίθουσες με 

ειδικά όργανα και μέσα και αίθουσες για ειδικές τεχνικές διδασκαλίας. 

Τέλος, στην έρευνα δεν περιλαμβάνονται τα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται ξεχωριστή μελέτη με διαφορετική μεθοδολογία, 

λόγω της ιδιαιτερότητας της λειτουργίας τους και του ειδικού θεσμικού πλαισίου από 

το οποίο διέπονται.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργούν διακόσια 

έντεκα (211) δημόσια δημοτικά σχολεία με χίλια εφτακόσια δεκατέσσερα (1.714) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν επτά (28.115) 

μαθητές και μαθήτριες και τριακόσια έξι (306) δημόσια νηπιαγωγεία με πεντακόσια 

είκοσι τέσσερα (524) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν εννέα χιλιάδες εκατόν 

τριάντα (9.130) νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν ιδρυθεί 

δώδεκα (12) δημόσια νηπιαγωγεία, έχουν προαχθεί τριάντα ένα (31), έχουν 

υποβιβασθεί δεκατρία (13) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους ενενήντα τέσσερα 

(94). Τέλος, εννέα (9) δημόσια νηπιαγωγεία είναι σε αναστολή λειτουργίας. Όσον 

αφορά στα δημόσια δημοτικά σχολεία, κατά την τελευταία δεκαετία δεν έχει ιδρυθεί 

κανένα δημόσιο δημοτικό σχολείο, έχουν προαχθεί δεκαπέντε (15), έχουν 

υποβιβασθεί πενήντα πέντε (55) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους εβδομήντα (70). 

Τέλος, οκτώ (8) δημόσια δημοτικά σχολεία είναι σε αναστολή λειτουργίας. 

Η εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού – το δημογραφικό πρόβλημα 

Από το 2011 και για πρώτη φορά μεταπολεμικά, ο πληθυσμός της Ελλάδας 

μειώνεται. Οι νέοι κάτοικοι που γεννιούνται στη χώρα μας ή μεταναστεύουν σε αυτή 

από άλλες χώρες είναι κατά πολύ λιγότεροι από αυτούς που πεθαίνουν ή 

μεταναστεύουν σε άλλες χώρες. Ο πληθυσμός της χώρας μας μειώνεται σημαντικά 

και γερνάει. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο δείκτης ολικής 

γονιμότητας στην Ελλάδα το 2018 ήταν μόλις 1,35 ενώ το επίπεδό αντικατάστασης 

των γενεών στις αναπτυγμένες χώρες θεωρείται ότι είναι 2,1.  

Την ίδια περίπου εικόνα του δημογραφικού προβλήματος συναντάμε και στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είδη από τα στοιχεία της 

απογραφής του 2011 διαφαινόταν η σημαντική αύξηση του πληθυσμού ηλικίας 70+ 

και η μείωση του παιδικού πληθυσμού 0-14. Παρακάτω παρουσιάζουμε συγκριτικά 

τις πυραμίδες του πληθυσμού με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής του 2001 

και 2011 όπου είναι εμφανές η αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού. Με βάση τα 

αποτελέσματα της έρευνας δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η σημερινή εικόνα της 

σύνθεσης του πληθυσμού είναι πολύ πιο απογοητευτική καθώς οι γεννήσεις 

συνεχίζουν να μειώνονται με ποσοστό μεταβολής 27% την περίοδο 2011-2019 ενώ τα 

προγνωστικά μοντέλα δείχνουν την περαιτέρω συνέχισή της.  
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Εικόνα 1: Πυραμίδες πληθυσμού με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2001 και 2011 

Η σημαντικότερη κρίση αυτή τη χρονική στιγμή στη λειτουργία της 

εκπαίδευσης είναι η μείωση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού, η οποία σύμφωνα 

με τα στοιχεία της έρευνας οφείλεται στη μείωση των γεννήσεων και στη 

μετανάστευση οικογενειών στο εξωτερικό. Επίσης παρατηρείται και το φαινόμενο της 

εσωτερικής μετανάστευσης των οικογενειών από την επαρχία στα αστικά κέντρα, με 

αποτέλεσμα να καταγράφεται μεγάλη μείωση του μαθητικού πληθυσμού στα σχολεία 

της επαρχίας. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο και χρήζει ιδιαίτερης έρευνας, το γεγονός 

πως κατά την χρονική περίοδο από το 2010 μέχρι το 2019, περίοδος που συμπίπτει με 

την οικονομική κρίση στη χώρα μας, καταγράφονται τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης 

του αριθμού των γεννήσεων. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Περιφέρειας η ποσοστιαία 

μεταβολή των γεννήσεων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ανέρχεται στο -33%. 

Παρακάτω παρατίθεται διάγραμμα με τη διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της 

Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης καθώς και πίνακες με τη διαχρονική 

εξέλιξη και την ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων σε επίπεδο Περιφερειακής και 

Δημοτικές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.  

 
Εικόνα 2: Διάγραμμα διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.  
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Πίνακας 1: Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

 
Πίνακας 2: Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων ανά Δήμο 

ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ποσοστό 

μεταβολής 

2000-2019

Ποσοστό 

μεταβολής 

2010-2019

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

5.840 5.923 5.764 5.713 5.765 6.052 6.192 6.129 6.317 6.443 6.254 5.794 5.325 5.076 4.853 4.950 4.868 4.780 4.381 4.217 -28% -33%

Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ 883 892 847 816 860 877 926 823 869 902 829 790 803 704 684 691 695 675 614 601 -32% -28%

Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ 1.352 1.363 1.296 1.264 1.248 1.314 1.298 1.301 1.378 1.407 1.376 1.233 1.115 1.120 1.081 1.121 1.061 1.013 914 887 -34% -36%

Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ 1.330 1.340 1.311 1.341 1.317 1.354 1.441 1.428 1.398 1.530 1.462 1.361 1.224 1.114 1.137 1.045 1.095 1.098 1.066 999 -25% -32%

Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ 1.017 1.057 1.013 1.009 1.010 1.087 1.123 1.080 1.075 1.005 1.086 971 870 862 790 870 830 791 726 701 -31% -35%

Π.Ε.ΕΒΡΟΥ 1.258 1.271 1.297 1.283 1.330 1.420 1.404 1.497 1.597 1.599 1.501 1.439 1.313 1.276 1.161 1.223 1.187 1.203 1.061 1.029 -18% -31%

Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ποσοστό 

μεταβολής 

2000-2019

Ποσοστό 

μεταβολής 

2010-2019

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ

5.840 5.923 5.764 5.713 5.765 6.052 6.192 6.129 6.317 6.443 6.254 5.794 5.325 5.076 4.853 4.950 4.868 4.780 4.381 4.217 -28% -33%

Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ 883 892 847 816 860 877 926 823 869 902 829 790 803 704 684 691 695 675 614 601 -32% -28%

Δ. ΔΡΑΜΑΣ 604 606 590 574 558 607 668 552 613 651 584 543 568 511 500 476 506 463 433 437 -28% -25%

Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ 123 125 103 105 122 122 111 127 112 108 121 100 101 79 74 92 75 89 69 78 -37% -36%

Δ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 47 48 44 35 55 56 36 57 44 43 39 39 40 27 41 38 34 42 34 30 -36% -23%

Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 28 30 20 21 28 19 23 23 15 15 15 20 10 9 13 14 14 15 14 7 -75% -53%

Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 81 83 90 81 97 73 88 64 85 85 70 88 84 78 56 71 66 66 64 49 -40% -30%

Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ 1.352 1.363 1.296 1.264 1.248 1.314 1.298 1.301 1.378 1.407 1.376 1.233 1.115 1.120 1.081 1.121 1.061 1.013 914 887 -34% -36%

Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 858 860 793 808 810 861 697 729 714 735 687 677 599 532 527 575 533 472 441 434 -49% -37%

Δ. ΝΕΣΤΟΥ 144 147 167 180 161 138 199 185 219 201 209 187 160 194 190 171 177 202 156 158 10% -24%

Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ 222 227 226 172 179 197 287 261 303 335 336 258 254 276 249 288 248 237 225 202 -9% -40%

Δ. ΘΑΣΟΥ 128 129 110 104 98 118 115 126 142 136 144 111 102 118 115 87 103 102 92 93 -27% -35%

Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ 1.330 1.340 1.311 1.341 1.317 1.354 1.441 1.428 1.398 1.530 1.462 1.361 1.224 1.114 1.137 1.045 1.095 1.098 1.066 999 -25% -32%

Δ. ΞΑΝΘΗΣ 798 800 838 887 781 864 925 941 910 1.011 933 980 877 759 754 716 782 754 726 676 -15% -28%

Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ 172 175 160 143 159 175 184 168 180 191 175 153 135 155 152 135 147 147 142 141 -18% -19%

Δ. ΜΥΚΗΣ 225 229 201 211 253 193 187 201 181 205 228 139 142 130 149 128 99 130 124 105 -53% -54%

Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ 135 136 112 100 124 122 145 118 127 123 126 89 70 70 82 66 67 67 74 77 -43% -39%

Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ 1.017 1.057 1.013 1.009 1.010 1.087 1.123 1.080 1.075 1.005 1.086 971 870 862 790 870 830 791 726 701 -31% -35%

Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 629 660 637 620 606 673 737 666 688 648 728 649 573 570 551 620 584 558 494 483 -23% -34%

Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ 163 164 164 157 153 175 147 176 186 152 156 142 127 122 95 89 93 89 101 93 -43% -40%

Δ. ΙΑΣΜΟΥ 113 107 100 105 111 104 109 127 98 102 99 92 74 85 66 74 86 75 65 61 -46% -38%

Δ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 112 126 112 127 140 135 130 111 103 103 103 88 96 85 78 87 67 69 66 64 -43% -38%

Π.Ε.ΕΒΡΟΥ 1.258 1.271 1.297 1.283 1.330 1.420 1.404 1.497 1.597 1.599 1.501 1.439 1.313 1.276 1.161 1.223 1.187 1.203 1.061 1.029 -18% -31%

Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 679 682 711 720 727 812 841 904 950 925 879 862 784 729 678 726 725 738 637 608 -10% -31%

Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 177 179 192 198 189 155 139 158 180 178 174 173 140 142 142 120 127 119 127 114 -36% -34%

Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 265 269 248 235 269 314 276 307 301 339 314 283 280 296 256 266 246 243 201 214 -19% -32%

Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 18 19 20 13 18 15 21 20 31 24 24 26 29 27 16 24 21 17 24 12 -33% -50%

Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ 119 122 126 117 127 124 127 108 135 133 110 95 80 82 69 87 68 86 72 81 -32% -26%

Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
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Πίνακας 3: Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και Δημοτική Ενότητα 

Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ποσοστό 

μεταβολής 

2000-2019

Ποσοστό 

μεταβολής 

2010-2019

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
5.840 5.923 5.764 5.713 5.765 6.052 6.192 6.129 6.317 6.443 6.254 5.794 5.325 5.076 4.853 4.950 4.868 4.780 4.381 4.217 -28% -33%

Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ 1017 1057 1013 1009 1010 1087 1123 1080 1075 1005 1086 971 870 862 790 870 830 791 726 701 -31% -35%

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 629 660 637 620 606 673 737 666 688 648 728 649 573 570 551 620 584 558 494 483 -23% -34%

Δ.Ε.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 583 613 602 569 569 638 681 635 648 619 678 632 554 550 525 574 559 526 474 461 -21% -32%

Δ.Ε.ΑΙΓΕΙΡΟΥ 27 24 19 38 23 22 29 17 21 18 34 13 13 13 14 28 14 17 8 12 -56% -65%

Δ.Ε.ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 19 23 16 13 14 13 27 14 19 11 16 4 6 7 12 18 11 15 12 10 -47% -38%

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 163 164 164 157 153 175 147 176 186 152 156 142 127 122 95 89 93 89 101 93 -43% -40%

Δ.Ε.ΦΙΛΛΥΡΑΣ 68 59 80 73 58 91 62 73 86 63 54 30 40 45 45 44 33 41 50 37 -46% -31%

Δ.Ε.ΑΡΡΙΑΝΩΝ 40 35 37 37 40 40 42 48 49 46 50 93 68 51 31 22 35 30 34 37 -8% -26%

Δ.Ε.ΚΕΧΡΟΥ 15 15 12 16 15 17 16 17 15 18 18 11 7 13 8 10 11 7 5 10 -33% -44%

Δ.Ε.ΟΡΓΑΝΗΣ 40 55 35 31 40 27 27 38 36 25 34 8 12 13 11 13 14 11 12 9 -78% -74%

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 113 107 100 105 111 104 109 127 98 102 99 92 74 85 66 74 86 75 65 61 -46% -38%

Δ.Ε.ΙΑΣΜΟΥ 61 60 51 46 54 48 50 51 45 47 38 52 45 53 35 43 50 36 37 31 -49% -18%

Δ.Ε.ΑΜΑΞΑΔΩΝ 12 21 19 18 17 18 18 22 14 19 13 15 11 14 11 13 8 14 11 12 0% -8%

Δ.Ε.ΣΩΣΤΟΥ 40 26 30 41 40 38 41 54 39 36 48 25 18 18 20 18 28 25 17 18 -55% -63%

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 112 126 112 127 140 135 130 111 103 103 103 88 96 85 78 87 67 69 66 64 -43% -38%

Δ.Ε.ΣΑΠΩΝ 79 86 71 92 103 95 80 70 71 72 77 53 50 60 47 63 45 53 47 32 -59% -58%

Δ.Ε.ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 33 40 41 35 37 40 50 41 32 31 26 35 46 25 31 24 22 16 19 32 -3% 23%

Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ 883 892 847 816 860 877 926 823 869 902 829 790 803 704 684 691 695 675 614 601 -32% -28%

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 604 606 590 574 558 607 668 552 613 651 584 543 568 511 500 476 506 463 433 437 -28% -25%

Δ.Ε.ΔΡΑΜΑΣ 603 604 588 573 557 607 668 552 612 651 584 543 567 511 500 476 506 463 433 436 -28% -25%

Δ.Ε.ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0%

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 123 125 103 105 122 122 111 127 112 108 121 100 101 79 74 92 75 89 69 78 -37% -36%

Δ.Ε.ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 47 48 44 35 55 56 36 57 44 43 39 39 40 27 29 37 24 33 26 24 -49% -38%

Δ.Ε.ΔΟΞΑΤΟΥ 76 77 59 70 67 66 75 70 68 65 82 61 61 52 45 55 51 56 43 54 -29% -34%

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 47 48 44 35 55 56 36 57 44 43 39 39 40 27 41 38 34 42 34 30 -36% -23%

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 47 48 44 35 55 56 36 57 44 43 39 39 40 27 41 38 34 42 34 30 -36% -23%

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 28 30 20 21 28 19 23 23 15 15 15 20 10 9 13 14 14 15 14 7 -75% -53%

Δ.Ε.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5 6 6 7 9 9 7 9 4 3 6 12 1 3 4 8 8 8 6 1 -80% -83%

Δ.Ε.ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 23 24 14 14 19 10 16 14 11 12 9 8 9 6 9 6 6 7 8 6 -74% -33%

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 81 83 90 81 97 73 88 64 85 85 70 88 84 78 56 71 66 66 64 49 -40% -30%

Δ.Ε.ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 49 50 67 61 69 53 66 44 57 64 55 70 64 59 42 49 44 44 46 40 -18% -27%

Δ.Ε.ΣΙΤΑΓΡΩΝ 32 33 23 20 28 20 22 20 28 21 15 18 20 19 14 22 22 22 18 9 -72% -40%

Π.Ε.ΕΒΡΟΥ 1.258 1.271 1.297 1.283 1.330 1.420 1.404 1.497 1.597 1.599 1.501 1.439 1.313 1.276 1.161 1.223 1.187 1.203 1.061 1.029 -18% -31%

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 679 682 711 720 727 812 841 904 950 925 879 862 784 729 678 726 725 738 637 608 -10% -31%

Δ.Ε.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 608 609 609 643 652 725 752 808 860 820 808 790 722 669 624 663 669 683 587 558 -8% -31%

Δ.Ε.ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 20 21 16 16 21 17 28 22 20 16 11 6 11 8 10 10 9 9 8 10 -50% -9%

Δ.Ε.ΦΕΡΩΝ 51 52 86 61 54 70 61 74 70 89 60 66 51 52 44 53 47 46 42 40 -22% -33%

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 177 179 192 198 189 155 139 158 180 178 174 173 140 142 142 120 127 119 127 114 -36% -34%

Δ.Ε.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 161 162 173 176 169 140 127 141 164 163 163 163 130 137 135 113 119 113 121 103 -36% -37%

Δ.Ε.ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 16 17 19 22 20 15 12 17 16 15 11 10 10 5 7 7 8 6 6 11 -31% 0%

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 265 269 248 235 269 314 276 307 301 339 314 283 280 296 256 266 246 243 201 214 -19% -32%

Δ.Ε.ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 200 201 184 177 209 260 232 260 258 288 286 255 241 258 212 231 222 204 183 197 -2% -31%

Δ.Ε.ΒΥΣΣΑΣ 32 33 32 32 24 29 27 21 19 27 14 16 22 17 28 21 10 24 14 9 -72% -36%

Δ.Ε.ΚΥΠΡΙΝΟΥ 11 12 13 8 12 9 5 8 9 9 4 4 2 8 5 4 5 9 2 5 -55% 25%

Δ.Ε.ΤΡΙΓΩΝΟΥ 22 23 19 18 24 16 12 18 15 15 10 8 15 13 11 10 9 6 2 3 -86% -70%

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 18 19 20 13 18 15 21 20 31 24 24 26 29 27 16 24 21 17 24 12 -33% -50%

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 18 19 20 13 18 15 21 20 31 24 24 26 29 27 16 24 21 17 24 12 -33% -50%

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 119 122 126 117 127 124 127 108 135 133 110 95 80 82 69 87 68 86 72 81 -32% -26%

Δ.Ε.ΣΟΥΦΛΙΟΥ 61 62 50 61 61 52 44 43 63 46 45 44 36 43 39 43 30 37 28 33 -46% -27%

Δ.Ε.ΟΡΦΕΑ 38 39 51 38 39 47 58 48 54 56 44 29 36 18 14 24 19 31 22 33 -13% -25%

Δ.Ε.ΤΥΧΕΡΟΥ 20 21 25 18 27 25 25 17 18 31 21 22 8 21 16 20 19 18 22 15 -25% -29%

Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ 1.352 1.363 1.296 1.264 1.248 1.314 1.298 1.301 1.378 1.407 1.376 1.233 1.115 1.120 1.081 1.121 1.061 1.013 914 887 -34% -36%

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 858 860 793 808 810 861 697 729 714 735 687 677 599 532 527 575 533 472 441 434 -49% -37%

Δ.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ 771 772 728 732 753 771 634 620 595 614 571 565 503 446 441 475 449 409 380 364 -53% -36%

Δ.Ε.ΦΙΛΙΠΠΩΝ 87 88 65 76 57 90 63 109 119 121 116 112 96 86 86 100 84 63 61 70 -20% -40%

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 144 147 167 180 161 138 199 185 219 201 209 187 160 194 190 171 177 202 156 158 10% -24%

Δ.Ε.ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 104 105 120 131 123 102 146 135 160 158 163 146 128 144 148 126 134 158 120 119 14% -27%

Δ.Ε.ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 35 36 40 43 34 35 47 44 54 38 35 36 29 43 37 42 39 38 31 35 0% 0%

Δ.Ε.ΟΡΕΙΝΟΥ 5 6 7 6 4 1 6 6 5 5 11 5 3 7 5 3 4 6 5 4 -20% -64%

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 222 227 226 172 179 197 287 261 303 335 336 258 254 276 249 288 248 237 225 202 -9% -40%

Δ.Ε.ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 85 86 73 59 70 76 94 80 93 83 109 94 86 85 66 85 79 59 57 61 -28% -44%

Δ.Ε.ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 35 36 67 47 44 58 90 73 107 124 103 77 86 91 83 96 79 77 63 57 63% -45%

Δ.Ε.ΟΡΦΑΝΟΥ 32 33 28 27 15 26 51 49 48 62 54 27 33 38 45 52 44 59 59 39 22% -28%

Δ.Ε.ΠΑΓΓΑΙΟΥ 34 35 34 22 25 26 21 28 29 29 40 34 26 29 28 29 14 28 19 18 -47% -55%

Δ.Ε.ΠΙΕΡΕΩΝ 36 37 24 17 25 11 31 31 26 37 30 26 23 33 27 26 32 14 27 27 -25% -10%

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 128 129 110 104 98 118 115 126 142 136 144 111 102 118 115 87 103 102 92 93 -27% -35%

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 128 129 110 104 98 118 115 126 142 136 144 111 102 118 115 87 103 102 92 93 -27% -35%

Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ 1.330 1.340 1.311 1.341 1.317 1.354 1.441 1.428 1.398 1.530 1.462 1.361 1.224 1.114 1.137 1.045 1.095 1.098 1.066 999 -25% -32%

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 798 800 838 887 781 864 925 941 910 1.011 933 980 877 759 754 716 782 754 726 676 -15% -28%

Δ.Ε.ΞΑΝΘΗΣ 781 782 828 875 774 850 916 928 903 1.005 926 977 873 753 741 709 774 744 721 667 -15% -28%

Δ.Ε.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 17 18 10 12 7 14 9 13 7 6 7 3 4 6 13 7 8 10 5 9 -47% 29%

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 172 175 160 143 159 175 184 168 180 191 175 153 135 155 152 135 147 147 142 141 -18% -19%

Δ.Ε.ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ 98 99 75 75 84 94 91 94 89 111 106 68 44 77 74 72 61 76 61 79 -19% -25%

Δ.Ε.ΑΒΔΗΡΩΝ 17 18 20 23 20 18 19 13 21 19 23 39 68 45 31 26 39 21 26 32 88% 39%

Δ.Ε.ΣΕΛΕΡΟΥ 57 58 65 45 55 63 74 61 70 61 46 46 23 33 47 37 47 50 55 30 -47% -35%

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 225 229 201 211 253 193 187 201 181 205 228 139 142 130 149 128 99 130 124 105 -53% -54%

Δ.Ε.ΜΥΚΗΣ 161 162 163 165 199 143 152 158 144 172 187 119 129 108 123 106 84 122 113 80 -50% -57%

Δ.Ε.ΘΕΡΜΩΝ 18 19 14 14 18 21 3 15 5 6 8 2 4 2 5 5 4 2 1 5 -72% -38%

Δ.Ε.ΚΟΤΥΛΗΣ 37 38 18 21 29 21 26 23 26 22 29 13 8 18 19 15 9 4 9 17 -54% -41%

Δ.Ε.ΣΑΤΡΩΝ 9 10 6 11 7 8 6 5 6 5 4 5 1 2 2 2 2 2 1 3 -67% -25%

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 135 136 112 100 124 122 145 118 127 123 126 89 70 70 82 66 67 67 74 77 -43% -39%

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 135 136 112 100 124 122 145 118 127 123 126 89 70 70 82 66 67 67 74 77 -43% -39%

Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
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Το διδακτήριο 

Το δομημένο σχολικό περιβάλλον ως μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος 

εντός του οποίου λειτουργεί η σχολική μονάδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

αποτελεί μια πολύ σημαντική συνιστώσα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και 

πρέπει κάθε φορέας που εμπλέκεται με τη λειτουργία του να το μελετά, να το 

αξιολογεί και να το βελτιώνει συνεχώς, με σκοπό να το καταστήσει λειτουργικό και 

σύγχρονο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών. Η 

υλικοτεχνική υποδομή, μέσα από την καταλληλότητα και την ποιότητα των αιθουσών 

διδασκαλίας, αποτελεί βασικό παράγοντα που δεν αποτελεί απλά ένα «υλικό» 

κομμάτι της εκπαίδευσης αλλά συμβάλλει στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής και της 

κοινωνικής αξίας του σχολικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια έχει καθοριστική 

επίδραση στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου και στη διαμόρφωση 

ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού σχολείου.  

Σε ό,τι αφορά στην επίσημη διατύπωση των κτηριακών προδιαγραφών, της 

σχολικής δηλαδή υποδομής (ασφάλεια, σχεδιασμός, λειτουργικότητα, αισθητική, 

αύλειος – υπαίθριος χώρος), αυτές έχουν οριστεί με ακρίβεια από τις Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε.. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η ΚτΥπ Α.Ε., το σχολείο δεν 

πρέπει να γίνεται αντιληπτό ως ένα απλό οικοδόμημα, αλλά ως ένας χώρος που 

πληροί συγκεκριμένες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις και συμβάλλει 

στην παροχή σύγχρονου και ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου, υποστηρίζοντας το 

πολύπλοκο και πολυεπίπεδο έργο των διδασκόντων. Πρέπει όλοι μας να έχουμε κατά 

νου ότι το σχολείο αποτελεί ένα οργανωμένο παιδαγωγικά περιβάλλον μέσα στο 

οποίο τα παιδιά μαθαίνουν, αναπτύσσονται και διεγείρουν τη σκέψη και το λόγο 

τους. Δεν θα αποτελούσε υπερβολή η άποψη ότι ο χώρος του σχολείου αποτελεί το 

δεύτερο σπίτι των παιδιών. Ο ρόλος λοιπόν του διδακτηρίου είναι βαθιά κοινωνικός 

και πρέπει κάθε φορέας που εμπλέκεται στη λειτουργία του να μελετά, να αξιολογεί 

και να βελτιώνει συνεχώς τις συνθήκες λειτουργίας του.   

Η παρούσα έρευνα ασχολείται εκτεταμένα και διεξοδικά με την κατάσταση 

των διδακτηρίων και τη λειτουργία όλων των δημόσιων σχολικών μονάδων που 

συνθέτουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

& Θράκης. Συγκεκριμένα, περιγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που σχετίζονται 

με τη χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η 

ποιοτική ανάλυση των αιθουσών που διαθέτει κάθε σχολική μονάδα, η ύπαρξη 

επιπλέον αιθουσών για πρόσθετα τμήματα διδασκαλίας, η λειτουργία σχολικών 

βιβλιοθηκών, εργαστηριών πληροφορικής και φυσικών επιστημών, γυμναστηρίων, 

αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, αιθουσών για την υποστήριξη του ολοήμερου 

προγράμματος κ.λπ.. Παρουσιάζεται επίσης η παρούσα κατάσταση στέγασης των 

διδακτηρίων, δηλαδή ποιες σχολικές μονάδες λειτουργούν σε δημόσιο ιδιόκτητο 

διδακτήριο και ποιες σε μισθωμένο χώρο, ενώ για αυτές που λειτουργούν σε δημόσιο 

ιδιόκτητο διδακτήριο αναλύονται οι συνιστώσες που συνθέτουν το χώρο, αν 
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πρόκειται δηλαδή για αυτοτελές διδακτήριο, για χώρο συστεγαζόμενο με άλλη 

σχολική μονάδα ή για αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

Η πρόκληση της μελλοντικής εξέλιξης 

Οι επιπτώσεις της μείωσης μαθητικού πληθυσμού, κυρίως στις σχολικές 

μονάδες της επαρχίας, εμφανίζει ήδη ορατά αποτελέσματα στη λειτουργία των 

σχολείων, τα οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερα τα προσεχή έτη και να 

μεταβάλουν το τοπίο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ο αριθμός των σχολικών 

μονάδων βαίνει μειούμενος.  

Εκτός όμως από τα παραπάνω αρνητικά στοιχεία, η έρευνα δείχνει ότι παρά 

την μείωση του μαθητικού πληθυσμού και τη μείωση του αριθμού των σχολικών 

μονάδων, οι υποδομές των διδακτηρίων της περιοχής μας υστερούν στην ποιότητα 

του σχολικού χώρου. Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας διαπιστώνεται ότι 

σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κυρίως νηπιαγωγείων,  οι χώροι των διδακτηρίων δεν 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και ποιοτικού παιδαγωγικού 

περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική 

λειτουργία του σχολείου. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι η κατάσταση πολλών 

σχολικών υποδομών είναι προβληματική τόσο από ποιοτικής όσο και από ποσοτικής 

πλευράς. Ποσοτικά, καταγράφονται ελλείψεις αιθουσών, κυρίως σε νηπιαγωγεία, 

ενώ ποιοτικά διαπιστώνεται η μη επάρκεια πολλών χώρων όπου ασκείται διδακτικό 

έργο.  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις καταγράφονται και διατυπώνονται λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να είναι ευρύχωρες, 

λειτουργικές και ασφαλείς, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της μαθησιακής 

διαδικασίας. Επίσης, εκτός από τις βασικές αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να 

υπάρχουν και οι αίθουσες διδασκαλίας για τα πρόσθετα τμήματα καθώς και αίθουσες 

για τη λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, των εργαστηρίων πληροφορικής και 

φυσικών επιστημών και για διάφορους άλλους διδακτικούς σκοπούς. Πρέπει επίσης 

να υπάρχουν οι χώροι άθλησης, οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, οι αίθουσες ανάπαυσης (ολοήμερο πρόγραμμα) και φυσικά όλοι οι 

υπόλοιποι βοηθητικοί χώροι.  

Τέλος, όσον αφορά στη στόχευση που αφορά στο μέλλον της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα στοιχεία που 

θα επηρεάσουν το ευρύτερο «σχολικό κατασκευασμένο περιβάλλον», το διδακτήριο, 

είναι τα εξής: 

➢ Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού λόγω της υπογεννητικότητας, 

ιδιαίτερα στην επαρχία. 

➢ Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα. Οι προτάσεις της έρευνας στηρίζονται 

στην αναλογία 25 μαθητές προς έναν εκπαιδευτικό, κάτι που όμως 

μπορεί να μεταβληθεί τα επόμενα χρόνια. 
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➢ Η λειτουργία πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας σε κάθε σχολική 

μονάδα (Τμήμα Ένταξης, Τάξη Υποδοχής, Αίθουσα Σχολικής 

Βιβλιοθήκης, Εργαστήριο Πληροφορικής κ.λπ.). 

➢ Η παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης στους μαθητές μέσα σε σύγχρονα 

διδακτήρια που προσδιορίζονται από ένα τεχνοκρατικό αλλά, κυρίως, 

από ένα παιδαγωγικό πλαίσιο. 

 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τις προοπτικές εξέλιξης της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

μέσα από την ανάλυση δύο βασικών παραγόντων:  

Α) Την εξέλιξη των γεννήσεων και του μαθητικού πληθυσμού σε κάθε 

δημοτική ενότητα, αναλύοντας τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί και προβαίνοντας 

σε διαπιστώσεις για την μελλοντική εξέλιξη των παραπάνω στοιχείων.  

Β) Την διερεύνηση, εξέταση, ανάλυση και ανάδειξη της κτηριολογικής 

κατάστασης όλων των διδακτηρίων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση προϋποθέσεων, 

κριτηρίων και διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστούν και 

επιτευχθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις από τους Δήμους, ώστε να επιτευχθεί η 

σύγχρονη και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.  

Σε αυτό το πλαίσιο εξειδικεύονται οι παρακάτω στόχοι: 

1. Να καταγράψει, να αναλύσει και να παρουσιάσει την κτηριολογική κατάσταση 

κάθε σχολικής μονάδας, με τις αίθουσες διδασκαλίας που λειτουργούν (οι 

οποίες αποτελούν τα βασικά τμήματα διδασκαλίας του σχολείου), τις λοιπές 

αίθουσες διδασκαλίας (πρόσθετα τμήματα, εργαστήρια κ.λπ.), καθώς και την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται.  

2. Να μελετήσει την κτηριολογική κατάσταση των σχολικών μονάδων κάθε 

δημοτικής ενότητας σε σχέση με τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών. 

3. Να διερευνήσει και να αναλύσει την επιφάνεια (εμβαδόν) των αιθουσών 

διδασκαλίας κάθε σχολικής μονάδας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για την 

αναλογία της επιφάνειας αιθουσών διδασκαλίας ανά μαθητή στον Οδηγό 

Μελετών της ΚτΥπ Α.Ε.. 

4. Να διερευνήσει και να αναλύσει τα κτηριολογικά δεδομένα κάθε σχολικής 

μονάδας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους χώρους διδασκαλίας των 

διδακτηρίων στον Οδηγό Μελετών της ΚτΥπ Α.Ε..  

5. Να επανατοποθετήσει το «υλικό» σχολικό περιβάλλον, το διδακτήριο, όχι μόνο 

στο τεχνοκρατικό του αλλά κυρίως στο παιδαγωγικό του πλαίσιο. 
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6. Να μελετήσει και να αναλύσει τον αριθμό των γεννήσεων σε κάθε δημοτική 

ενότητα από το 2000 μέχρι το 2019 (χρονική περίοδος για την οποία διαθέτουμε 

στοιχεία)  και να διατυπώσει πρόγνωση για την εξέλιξή τους κατά την επόμενη 

δεκαετία. 

7. Να μελετήσει και να αναλύσει τον αριθμό φοιτώντων μαθητών σε κάθε σχολική 

μονάδα, σε κάθε δημοτική ενότητα, κατά την τελευταία δεκαετία, να αναλύσει 

την πορεία της φοίτησης από το νηπιαγωγείο μέχρι την αποφοίτηση από το 

δημοτικό σχολείο και να διατυπώσει πρόγνωση για την εξέλιξή τους κατά την 

επόμενη δεκαετία. 

8. Να προσδιορίσει όλες τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία των 

διδακτηρίων,  οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση της έρευνας και να 

διατυπώσει τεκμηριωμένες προτάσεις για την επίλυσή τους. 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Εκτιμήσεις, προβλέψεις και προβολές πληθυσμού (Population Estimates and 

Projections) 

Οι προοπτικές ανάπτυξης ενός πληθυσμού συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το 

σχεδιασμό των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών. Για το σχεδιασμό αυτό, 

απαραίτητες θεωρούνται οι πληροφορίες για το μέγεθος και τη σύσταση όχι μόνο για 

την τρέχουσα κατάσταση του πληθυσμού αλλά κυρίως για τις μελλοντικές προοπτικές 

του. Από το μέγεθος και τη σύνθεση του πληθυσμού καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό 

οι δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, οι κοινωνικές προτεραιότητες, οι μελλοντικές 

απαιτήσεις για υπηρεσίες, κτλ.. Μια εικόνα του μελλοντικού πληθυσμού μιας 

συγκεκριμένης περιοχής είναι απαραίτητη για κάθε είδους προγραμματισμό και 

σχεδιασμό. Αυτή η εικόνα παρέχεται από τις πληθυσμιακές εκτιμήσεις και προβολές. 

Κυβερνητικοί παράγοντες, άτομα επιφορτισμένα με τη χάραξη πολιτικών, δημόσιοι 

φορείς, ερευνητές και ακαδημαϊκοί χρησιμοποιούν τις πληθυσμιακές προβολές αφ’ 

ενός για να σχεδιάσουν τις πολιτικές τους και αφ’ ετέρου για να εντοπίσουν έγκαιρα 

τις πιθανές συνέπειες θετικές ή αρνητικές των σύγχρονων τάσεων και των εν εξελίξει 

μεταρρυθμίσεων.  

Σε αντίθεση με ορισμένα φυσικά φαινόμενα για τα οποία είναι δυνατή η 

ακριβής πρόγνωση ως προς το πού και πότε θα συμβούν, οι μακροπρόθεσμες 

δημογραφικές εξελίξεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια. 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες των ανθρώπινων πληθυσμών οι οποίες 

διευκολύνουν την προσπάθεια πρόβλεψης. Η χαρακτηριστικότερη από αυτές είναι ο 

μεγάλος βαθμός επικάλυψης μεταξύ τρέχοντος και μελλοντικού πληθυσμού.  

Η κύρια πηγή στατιστικών δεδομένων που αφορούν το μέγεθος και τη 

σύνθεση του πληθυσμού είναι η απογραφή. Η απογραφή πληθυσμού όμως είναι μια 
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διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε δέκα χρόνια ενώ ο πληθυσμός μεταβάλλεται 

συνεχώς. Έτσι, τόσο για τις ανάγκες της πληθυσμιακής ανάλυσης, όπως για τον 

υπολογισμό ετήσιων δεικτών γεννητικότητας, όσο και για τις ανάγκες οικονομικών και 

κοινωνικών σχεδιασμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, απαιτούνται εκτιμήσεις 

του μεγέθους του πληθυσμού για χρονικά σημεία μεταξύ απογραφών αλλά και 

προβλέψεις του μεγέθους του πληθυσμού για μελλοντικά χρονικά σημεία που 

απέχουν περισσότερα του ενός ή δύο ετών από την τελευταία απογραφή, 

(μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις).  

Η δύναμη της τεχνικής της δημογραφικής ανάλυσης φαίνεται από την 

ικανότητα αυτής να προβάλει τη δημογραφική εξέλιξη. Είναι δυνατό, με την 

προσεκτική μελέτη της παρούσας κατάστασης και την εμπειρία του παρελθόντος στις 

συνιστώσες της δημογραφικής μεταβολής (τη θνησιμότητα, τη γονιμότητα και τη 

μετανάστευση), να γίνει προβολή της μελλοντικής εξέλιξης του πληθυσμού κατά 

μέγεθος και κατά σύνθεση, με την προϋπόθεση ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα 

γεγονότα, όπως είναι φυσικές ή τεχνητές καταστροφές και πολιτικές αναστατώσεις. Η 

επιλογή μεθόδου προβολής πληθυσμού εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των 

απαραίτητων στοιχείων, καθώς και από την αξιοπιστία της μεθόδου. Η τελευταία 

είναι συχνά συνάρτηση της έκτασης της περιοχής μελέτης και του βαθμού χωρικής 

λεπτομέρειας.  

Παρά την αβεβαιότητα για τις μελλοντικές εξελίξεις, οι προβολές του 

πληθυσμού, οι οποίες δείχνουν κατά προσέγγιση το περισσότερο πιθανό μέγεθος και 

τη σύνθεση του πληθυσμού στο μέλλον, έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν 

πολλαπλούς πρακτικούς σκοπούς. Οι συναρτήσεις, οι οποίες είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή της πληθυσμιακής εξέλιξης είναι πολυάριθμες, 

λίγες όμως έχουν εφαρμογή στις δημογραφικές προβολές μακράς διάρκειας. 

Διακρίνονται τρεις μέθοδοι πληθυσμιακής προβολής: οι μαθηματικές μέθοδοι, οι 

στατιστικές μέθοδοι και οι αναλυτικοσυνθετικές μέθοδοι. 

Οι δημογραφικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 

εκτιμήσεων και προβλέψεων του μεγέθους του πληθυσμού μακράς διάρκειας 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

(1) Προσαρμογή κατάλληλων, παραμετρικών υποδειγμάτων σε διαχρονικά 

δεδομένα απογραφών. Αυτά τα υποδείγματα περιγράφουν την εξέλιξη του 

πληθυσμού μεταξύ απογραφών και προβάλουν την εξέλιξή του στο μέλλον. Σε 

αυτήν τη κατηγορία εντάσσονται οι μαθηματικές και οι στατιστικές μέθοδοι 

όπως πχ. η γεωμετρική προβολή, η γραμμική παλινδρόμηση, η εκθετική 

εξομάλυνση κτλ. 

(2) Με βάση τα στοιχεία των απογραφών και µε τη χρήση των στοιχείων των 

επίσημων καταγραφών φυσικής και μεταναστευτικής κίνησης του πληθυσμού 

καθώς και προβλέψεις για την εξέλιξη των δημογραφικών συμβάντων, 

υπολογίζονται εκτιμήσεις και προβλέψεις του μεγέθους του πληθυσμού. Σε 
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αυτήν τη κατηγορία εντάσσεται η αναλυτικό-συνθετική μέθοδος ή μέθοδος 

συνιστωσών. 

Μέθοδοι Προβολών  

1. Γεωμετρική προβολή  

Η εκθετική καμπύλη στην περίπτωση του πληθυσμού λαμβάνει τη μορφή της 

εξίσωσης της γεωμετρικής αύξησης, (γνωστή ως «τύπος του ανατοκισμού»). Ο τύπος 

του ανατοκισμού χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο πληθυσμός μιας περιοχής 

μεταβάλετε περιοδικά και γεωμετρικά κατά μια σταθερή αναλογία r.  

 

όπου:  

Pο είναι ο πληθυσμός στην αρχική χρονική στιγμή, 

Pt είναι ο πληθυσμός σε επόμενη χρονική στιγμή t, 

r είναι ο συντελεστής ετήσιας αύξησης του πληθυσμού 

t   είναι ο αριθμός ετών από την αρχική στιγμή έως την επόμενη χρονική 

στιγμή. 

Η παραπάνω σχέση, με βάση την οποία από αρχικό μέγεθος του πληθυσμού 

(Pο) προσδιορίζεται το μελλοντικό του μέγεθος στη χρονική στιγμή t, αποκαλείται ως 

υπόδειγμα εκθετικής αύξησης του πληθυσμού ή εναλλακτικά ως υπόδειγμα 

γεωμετρικής πληθυσμιακής αύξησης, σύμφωνα με τη θεωρία του Μάλθους. 

Τα αποτελέσματα της μεθόδου θεωρούνται ικανοποιητικά για την εκτίμηση 

του πληθυσμού σε σύντομα χρονικά διαστήματα, όπως π.χ. για τα έτη που 

μεσολαβούν μεταξύ δύο απογραφών, με την προϋπόθεση ότι ο πληθυσμός δεν βίωσε 

στο μεσοδιάστημα κάποια δραματική δημογραφική εμπειρία (π.χ. εφαρμογή 

πολιτικής μείωσης της γεννητικότητας, απότομη αύξηση γεννήσεων κτλ). 

2. Γραμμική Παλινδρόμηση 

Η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης αφορά στη μελέτη της μαθηματικής 

μορφής της σχέσης μεταξύ δύο (ή περισσότερων) μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, η 

ανάλυση επικεντρώνεται στην εκτίμηση της διακύμανσης μιας εξαρτημένης 

μεταβλητής η οποία επηρεάζεται ή και μεταβάλλεται από αντίστοιχες διακυμάνσεις 

(αύξηση ή μείωση της τιμής) μιας άλλης ανεξάρτητης μεταβλητής. 

Η απλούστερη και πιο εύχρηστη μαθηματική εξειδίκευση της εξάρτησης μιας 

μεταβλητής (Υ) από μία άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή (Τ) είναι η γραμμική εξίσωση 

παλινδρόμησης: 
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Όπου: α, β είναι οι συντελεστές παλινδρόμησης και λαμβάνουν τιμές (θετικές 

ή αρνητικές) με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. 

Η παραπάνω εξίσωση στην ουσία χαρακτηρίζει μία ευθεία γραμμή και 

αποκαλείται ως γραμμική παλινδρόμηση της μεταβλητής Υ στη μεταβλητή Τ, η οποία 

λαμβάνει θετικές ή αντίστοιχα αρνητικές τιμές. Δηλαδή, μία αύξηση της τιμής της 

ανεξάρτητης μεταβλητής Τ, μπορεί να προκαλέσει αύξηση ή μείωση της αντίστοιχης 

τιμής της εξαρτημένης μεταβλητής.  

Η υπόθεση της γραμμικής εξέλιξης του πληθυσμού δεν είναι ρεαλιστική. 

Ωστόσο τα αποτελέσματα της μεθόδου θεωρούνται ικανοποιητικά για την εκτίμηση 

του πληθυσμού σε σύντομα χρονικά διαστήματα, όπως π.χ. για τα έτη που 

μεσολαβούν μεταξύ δύο απογραφών, με την προϋπόθεση ότι ο πληθυσμός δε βίωσε 

στο μεσοδιάστημα κάποια δραματική δημογραφική εμπειρία (π.χ. πόλεμο, μη 

αναμενόμενα μεταναστευτικά ρεύματα, πανδημία, απότομη αύξηση των γεννήσεων, 

κτλ.). 

3. Εκθετική εξομάλυνση 

Η εκθετική εξομάλυνση είναι μία από τις πιο γνωστές και εφαρμοσμένες 

τεχνικές πρόβλεψης. Υποθέτει ότι οι πιο πρόσφατες παρατηρήσεις είναι πιθανό να 

έχουν μεγαλύτερη αξία και απαιτείται επομένως να δίνεται μεγαλύτερο βάρος σε 

αυτές κατά την διαδικασία της πρόβλεψης. Είναι μια μέθοδος που απλοποιεί τους 

υπολογισμούς της πρόβλεψης και έχει μικρές απαιτήσεις σε δεδομένα. H πρόβλεψη 

της εκθετικής εξομάλυνσης προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

Ft+1 = αΧt + (1-α)Ft 
 

όπου t είναι η τρέχουσα περίοδος, τα Ft+1 και F, είναι τιμές πρόβλεψης για την 

επόμενη και την τρέχουσα περίοδο και Xt είναι η τιμή που παρατηρήθηκε την 

τρέχουσα περίοδο. Το α ονομάζεται σταθερά εξομάλυνσης και παίρνει τιμές από 0 

έως 1. Ο όρος εξομάλυνση δηλώνει ότι η συμμετοχή κάθε προηγούμενης 

παρατήρησης μειώνεται κατά (1-α). 

4. Η αναλυτικοσυνθετική μέθοδος 

Για τις ανάγκες μακροχρόνιων προβλέψεων του μεγέθους του πληθυσμού 

(πληθυσμιακών προβολών) η μόνη μέθοδος η οποία θεωρείται ότι παρέχει αξιόπιστα 

αποτελέσματα είναι η αναλυτικοσυνθετική. Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε κατά φύλο 

και ηλικία (ή ομάδες ηλικιών) δεδομένα και κατά συνέπεια παρέχει προβλέψεις για 

κάθε πληθυσμιακό και κατά φύλο και ηλικία (ή ομάδες ηλικιών) υποσύνολο. 

Σύμφωνα µε τη βασική εξίσωση εξέλιξης του πληθυσμού, το μέγεθος του 

πληθυσμού κάποιας χρονικής στιγμής t μπορεί να υπολογιστεί από το μέγεθος 
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κάποιας προηγούμενης χρονικής στιγμής 0 (συνήθως της τελευταίας απογραφής) 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνιστώσες της πληθυσμιακής ανάπτυξης για το χρονικό 

διάστημα που μεσολάβησε δηλαδή, τις γεννήσεις (Β) τους θανάτους (D) και τη 

μετανάστευση από (Ε) ή προς (Ι) τον πληθυσμό. 

Δηλαδή: 

Pt = P0 + ( B(0,t) – D(0,t) ) + ( I(0,t) – E(0,t) ) 

 

Όπου: 𝐵(0,𝑡): οι γεννήσεις στο διάστημα από 0 έως t  

 𝐷(0,𝑡): οι θάνατοι στο διάστημα από 0 έως t  

 𝐼(0,𝑡): η εισροή μεταναστών στο διάστημα από 0 έως t  

 𝐸(0,𝑡): η εκροή μεταναστών στο διάστημα από 0 έως t  

 𝑃0: το μέγεθος του πληθυσμού τη στιγμή 0  

 𝑃𝑡: το εκτιμώμενο μέγεθος του πληθυσμού τη στιγμή t 

Η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει την καλύτερη εκτίμηση σε σχέση με τις 

προηγούμενες, όταν είναι γνωστά τα μεγέθη που αφορούν στα επί μέρους 

δημογραφικά γεγονότα. Αν και η πλήρης και αξιόπιστη καταγραφή των γεννήσεων και 

των θανάτων είναι γεγονός στις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, η καταγραφή των 

μετακινήσεων δεν είναι στις περισσότερες περιπτώσεις πλήρης. Τα αποτελέσματα 

από την παραπάνω μέθοδο θα ήταν απολύτως ικανοποιητικά στη θεωρητική 

περίπτωση ενός κλειστού πληθυσμού (δηλαδή με μηδενική μετανάστευση). 

Οι μέθοδοι που ήδη αναφέρθηκαν θεωρούνται κατάλληλες για τον 

υπολογισμό εκτιμήσεων του μεγέθους του πληθυσμού για τα έτη μεταξύ απογραφών 

ή/και προβλέψεων για έτη αμέσως μετά την τελευταία απογραφή. Για βραχυχρόνια 

διαστήματα οι αποκλίσεις των αποτελεσμάτων τους δεν είναι σημαντικές. Εν τούτοις 

όσο αυξάνει το χρονικό διάστημα των προβλέψεων τόσο εντονότερες γίνονται αυτές 

οι αποκλίσεις. 

Οι πληθυσμιακές προβολές έχουν γενικά υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, δεν 

αποτελούν, όμως, βεβαιότητες. Σύμφωνα με την Έκθεση της Εθνικής Ακαδημίας 

Επιστημών των Η.Π.Α. (National Academy of Sciences, NAS) η οποία αξιολογεί την 

προβλεπτική δύναμη των πληθυσμιακών προβολών, προκύπτει ότι η αξιοπιστία τους 

είναι συνάρτηση του διαστήματος προβολής και του γεωγραφικού επίπεδου 

ανάλυσης. Όσο πιο σύντομος ο χρονικός ορίζοντας της προβολής και όσο πιο 

συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα, τόσο μικρότερο το ενδεχόμενο σφάλμα (Bongaarts 

and Butalao, 2000).  

Ακόμη και σε χώρες που έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος στη συλλογή και 

επεξεργασία των πληθυσμιακών στατιστικών, η ποιότητα ορισμένων δεδομένων 

(κυρίως σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές) παραμένει προβληματική θέτοντας σε 
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αμφισβήτηση το αποτέλεσμα των προβολών. Μια επιπλέον δυσκολία στην κατάρτιση 

αξιόπιστων προβολών είναι η σωστή εκτίμηση των μελλοντικών τάσεων των 

δημογραφικών γεγονότων. Εμπειρικά έχει αποδειχθεί ότι η εξέλιξη της γονιμότητας 

είναι περισσότερο αβέβαιη σε σχέση με αυτήν της θνησιμότητας. Ένας ακόμη 

παράγοντας ο οποίος υπεισέρχεται προκαλώντας αποκλίσεις μεταξύ προβολών και 

πραγματικότητας είναι το απρόβλεπτο. Κανένας δημογράφος δε θα μπορούσε να 

προβλέψει τη δραματική επίπτωση του COVID-19 στη θνησιμότητα κατά το τελευταίο 

έτος (2020).  

Ωστόσο, και παρά τις όποιες αδυναμίες, τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών 

προβολών παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό ακρίβειας από άλλες εκτιμήσεις (όπως 

π.χ. η τιμή του πετρελαίου) και αποτελούν ένα από τα ελάχιστα εργαλεία 

χαρτογράφησης και σχεδιασμού του μέλλοντος. 

Επιθυμητό είναι να γίνεται η προβολή του πληθυσμού με περισσότερες από 

μια μεθόδους, για να συγκρίνονται οι αποκλίσεις μεταξύ τους και να επιλέγεται αυτή 

που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αληθοφάνεια (στη βάση και των άλλων 

χαρακτηριστικών της περιοχής).  

Για την πρόβλεψη του εν δυνάμει μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ανά Δημοτική Ενότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης για την επόμενη δεκαετία (έως το 2031) πραγματοποιήσαμε σε πρώτη φάση 

την πρόβλεψη των γεννήσεων εφαρμόζοντας τις δύο μεθόδους πληθυσμιακής 

προβολής, τις μαθηματικές και τις στατιστικές μεθόδους. Από τις μαθηματικές 

μεθόδους εφαρμόσαμε τη γεωμετρική προβολή σε δυο εκδοχές, χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις των τελευταίων 15 ετών (2005 - 2019) και των τελευταίων 5 ετών (2015-

2019). Από τις στατιστικές μεθόδους εφαρμόσαμε τη γραμμική παλινδρόμηση και την 

εκθετική εξομάλυνση που έχουν και ευρύτερη εφαρμογή. Στην παρούσα μελέτη 

δυστυχώς δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου 

πρόβλεψης λόγω έλλειψης των απαιτούμενων στοιχείων σε επίπεδο Δημοτικής 

Ενότητας. 

Αφού ολοκληρώσαμε τις προβολές των γεννήσεων, το επόμενο στάδιο ήταν η 

πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την 

επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31. Για την πραγματοποίησή της 

χρησιμοποιήσαμε τις γεννήσεις (στοιχεία γεννήσεων από την ΕΛΣΤΑΤ για το χρονικό 

διάστημα από το 2001 έως το 2019 και τα αποτελέσματα των προβολών από το 2020 

έως 2025) καθώς και τις εγγραφές των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία) για τα σχολικά έτη 2011-12 έως και το 2020-21 

(στοιχεία που μας διατέθηκαν από τις κατά τόπο Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης).  

Καταγραφή και ανάλυση των αιθουσών των διδακτηρίων 

Η έρευνα, για την καταγραφή και ανάλυση των αιθουσών των διδακτηρίων, 

ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:  
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Αρχικά περιγράφεται η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τον αριθμό των 

μαθητών ανά τμήμα, τη λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων και τη λειτουργία 

πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας. Στη συνέχεια περιγράφονται οι οδηγίες της ΚτΥπ 

Α.Ε. σχετικά με τη χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας (επιφάνεια χώρου ανά 

μαθητή) και τους χώρους διδασκαλίας που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο σχολείο της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, καθορίζονται τα βασικά κριτήρια της έρευνας 

που σχετίζονται με την ύπαρξη των απαιτούμενων αιθουσών διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα, την επιφάνεια που πρέπει να έχουν και την επάρκεια του αύλειου 

χώρου. 

Καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις μεταβολές που 

επήλθαν στις σχολικές μονάδες κάθε δημοτικής ενότητας κατά την τελευταία 

δεκαετία καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν στο μαθητικό δυναμικό. 

Παρουσιάζεται για τις Π.Ε. Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης μια συγκριτική 

καταγραφή της λειτουργίας των δημόσιων δημοτικών σχολείων και των μειονοτικών 

δημοτικών σχολείων και του μαθητικού δυναμικού τους. 

Πραγματοποιείται η καταγραφή και η ποσοτική ανάλυση όλων των δεδομένων 

που σχετίζονται με τους χώρους διδασκαλίας κάθε σχολικής μονάδας καθώς και τον 

αριθμό των φοιτώντων μαθητών.  

Επιχειρείται η ποιοτική ανάλυση των κτηριολογικών δεδομένων και η 

διατύπωση συμπερασμάτων, αφενός για την υφιστάμενη λειτουργία κάθε σχολικής 

μονάδας, αφετέρου για την όσο το δυνατόν ιδανικότερη λειτουργία της, βάσει των 

κριτηρίων που τίθενται και στοχεύουν στην παιδαγωγική διάσταση των χώρων και 

στην ποιοτική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Τέλος, διατυπώνονται οι τελικές προτάσεις για τη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων κάθε δημοτικής ενότητας.  

Δεδομένα 

Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της η παρούσα έρευνα 

συγκεντρώνει, εξετάζει και αναλύει διαθέσιμα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας 

και Θράκης για την για την χρονική περίοδο που καλύπτει τα σχολικά έτη από το 2011-

2012 έως και σήμερα. Για την εξέλιξη των γεννήσεων εξετάστηκαν και αναλύθηκαν 

δεδομένα από το 2000 μέχρι και το 2019. Επιλέχθηκε αυτό το χρονικό διάστημα 

προκειμένου να αποτυπωθεί μια πληρέστερη εικόνα για την εξέλιξη του μαθητικού 

πληθυσμού και για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων καταγράφοντας όλες τις 

μεταβολές στη λειτουργία τους. Επίσης, η συγκεκριμένη χρονική περίοδος επιτρέπει 

την αποτύπωση των τάσεων και των μεταβολών στη λειτουργία των σχολείων, ως 

απόρροια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. 

Όλα τα δεδομένα που αφορούν τις γεννήσεις συγκεντρώθηκαν από τη βάση 

δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ τα δεδομένα της εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού και 
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όλα τα στοιχεία των διδακτηρίων των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων 

συγκεντρώθηκαν από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τέλος, οι χάρτες 

με τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων αντλήθηκαν από Υπηρεσία του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου “Χάρτης Μονάδων ΠΣΔ”. 

Δομή της έρευνας 

Η έρευνα αρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος διατυπώνεται η 

θεωρητική προσέγγιση των προδιαγραφών για την  κτηριολογική κατάσταση των 

σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα καθορισμένα κριτήρια 

καταλληλότητας, παρουσιάζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα 

νηπιαγωγεία για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νηπίων και αναλύεται η χρήση 

αυτών στη διαμόρφωση των κριτηρίων της έρευνάς μας, παρουσιάζονται οι 

προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα δημοτικά σχολεία για να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών και αναλύεται η χρήση τους στη 

διαμόρφωση των κριτηρίων της έρευνάς μας. Τέλος, διατυπώνονται τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται στην έρευνά μας και αναλύεται ο τρόπος διαμόρφωσης της τελικής 

μας πρότασης. 

Στο δεύτερο μέρος της παρούσας έρευνας αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση 

στα διδακτήρια των σχολικών μονάδων κάθε δημοτικής ενότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη τα κριτήρια που τέθηκαν, καταγράφονται οι διαπιστώσεις, διατυπώνονται 

συγκεκριμένα συμπεράσματα, παρουσιάζονται οι προοπτικές εξέλιξης των 

γεννήσεων και του μαθητικού πληθυσμού και τέλος διατυπώνονται οι προτάσεις τόσο 

για κάθε σχολική μονάδα όσο και για το σύνολο των σχολικών μονάδων της κάθε 

δημοτικής ενότητας.  

Στο τρίτο μέρος συνοψίζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, οι τελικές 

προτάσεις και περιγράφονται οι μελλοντικές προοπτικές λειτουργίας των 

διδακτηρίων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

Αναλυτικότερα, η παρουσίαση των σχολικών μονάδων  αρθρώνεται ως εξής:   

Καταρχάς παρουσιάζεται μια γενική αποτύπωση της κατάστασης των σχολικών 

μονάδων σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και στη συνέχεια διατυπώνεται η 

αναλυτική παρουσίαση σε επίπεδο Δήμου και Δημοτικής Ενότητας ως εξής: 

Στην αρχή παρουσιάζεται η γενική λειτουργία των σχολικών μονάδων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη συνέχεια διατυπώνεται η πρόβλεψη των 

γεννήσεων καθώς και η πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού δυναμικού στα 

νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Ακολουθεί η αποτύπωση της κατάστασης των 

διδακτηρίων, κάθε σχολικής μονάδας ξεχωριστά και η καταγραφή των διαπιστώσεων 

από την συγκεκριμένη αποτύπωση. Στη συνέχεια καταγράφονται τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν για κάθε σχολική μονάδα και στο τέλος διατυπώνεται η τελική 

πρόταση της έρευνας για την παρέμβαση που απαιτείται στα διδακτήρια κάθε 

Δημοτικής Ενότητας.    
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1.1 Κτηριολογική κατάσταση των σχολικών μονάδων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

1.1.1 Εισαγωγή 

Η άκαμπτη εκπαιδευτική διαδικασία του παραδοσιακού Ελληνικού σχολείου 

– απόλυτα καθορισμένο, κοινό για όλους ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα 

διδασκαλίας, με μοναδική διδακτική μέθοδο αυτή, της από έδρας διδασκαλίας σε 

σταθερές μαθητικές ομάδες των 25 μαθητών, σταθερό για όλα τα σχολικά κτήρια μιας 

εκπαιδευτικής βαθμίδας κτιριολογικό πρόγραμμα, υπαγόρευσαν ένα εξίσου άκαμπτο 

σχολικό κτίριο, με μοναδικό στοιχείο δομής την κλειστή ορθογωνική αίθουσα 

διδασκαλίας. Το παραδοσιακό σχολείο, όπου εντάσσονται και τα σχολεία της 

Περιφέρειας μας, δεν είναι περισσότερο από μια σειρά κλειστές αίθουσες, 

παρατεταγμένες κατά μήκος ενός διαδρόμου διανομής και ένα ελάχιστο αριθμό 

χώρων ειδικής χρήσης (εργαστήρια, αίθουσα τελετών, γυμναστήριο). Οι χώροι ειδικής 

χρήσης και η διοίκηση του σχολείου διατάσσονται σε μια κτιριολογική ενότητα, που 

συμπεριλαμβάνει το χώρο εισόδου, απ’ όπου ξεκινούν μία ή περισσότερες πτέρυγες 

τάξεων. 

 

1.1.2 Ελληνικοί εκπαιδευτικοί χώροι 

Στην Ελλάδα το σχολικό κτήριο δε διαφέρει στις βασικές αρχές κτιριολογικής 

οργάνωσης από το προπολεμικό δυτικό-ευρωπαϊκό, όπως άλλωστε δεν διαφέρει και 

η εσωτερική λειτουργική του οργάνωση. Και επειδή ακριβώς τίποτα δεν αλλάζει στην 

εσωτερική λειτουργία του ελληνικού σχολικού οργανισμού – σε αντίθεση με εκείνη 

του ευρωπαϊκού, που μετά τον πόλεμο δέχεται σημαντικές εσωτερικές 

μεταρρυθμίσεις, οι οποίες επηρεάζουν την οργάνωση των σχολικών χώρων, το 

ελληνικό σχολικό κτήριο παραμένει προσκολλημένο στα κτιριολογικά πρότυπα της 

δεκαετίας του ’30, που ουσιαστικά εισάγουν τις αρχές της μοντέρνας αρχιτεκτονικής 

στο διδακτήριο. 

Δύο (2) βασικοί τύποι, οι οποίοι υπαγορεύονται κύρια από τις ελληνικές 

κλιματολογικές συνθήκες και επικρατούν μέχρι σήμερα στην σχολική αρχιτεκτονική: 

(α) Βορεινός τύπος (ορεινός) 

(β) Μεσημβρινός τύπος (πεδινός) 

Επικρατέστερη στην ελληνική σχολική αρχιτεκτονική είναι η οργάνωση των 

κτιριολογικών ενοτήτων σε σχήμα ΓΠΤΖ και συχνά σε ανεξάρτητες μεταξύ τους 

πτέρυγες. Ακόμη, εξαιτίας της σημασίας του προσανατολισμού για τις ελληνικές 

κλιματολογικές συνθήκες, έχουμε σχεδόν αποκλειστικά μονόπλευρη διάταξη των 

αιθουσών διδασκαλίας.  
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Στη δεκαετία του ’70, παράλληλα στους δύο παραδοσιακούς τύπους, ξεκινά 

από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων προσπάθεια τυποποίησης του σχολικού 

κτηρίου, με βασικό κριτήριο τον  οικονομικό παράγοντα. Χαρακτηριστική είναι η 

αποδέσμευση, έως ότου σήμερα, από την παραδοσιακή μονόπλευρη διάταξη των 

αιθουσών διδασκαλίας.  

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως το ελληνικό διδακτήριο στηρίζεται 

σε στερεότυπες μονόπλευρες πρακτικές, όπου οι εκπαιδευτικές – παιδαγωγικές 

σχέσεις οργανώνονται με την κατεύθυνση εκπαιδευτικός – μαθητής, χωρίς 

δυνατότητα αντίστροφης ευελιξίας.  Έτσι, οι αίθουσες και οι χώροι του διδακτηρίου 

λειτουργούν μόνο με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος αντανακλά τη συγκεκριμένη 

διαρρύθμιση των χώρων, τη συγκεκριμένη μέθοδο εργασίας, τις συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές πρακτικές και σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου.  

 

1.1.3 Ευρωπαϊκοί εκπαιδευτικοί χώροι 

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η σταδιακή εισαγωγή των εσωτερικών 

μεταρρυθμίσεων, που ακολούθησε τη δεκαετία του ’50 και το πρώτο μισό της 

δεκαετίας του ’60 – παρεκκλίσεις από την από έδρας διδασκαλία με ομαδική εργασία, 

διαφορετική, λιγότερη αυταρχική σχέση ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή, με 

περισσότερα κίνητρα μάθησης- βρίσκει πρώτα έκφραση στη διαφοροποίηση της 

παραδοσιακής ορθογωνικής τάξης και στη συνέχεια στη λίγο διαφορετική διάταξη 

των τάξεων κατά μήκος των χώρων διανομής, που δεν αλλάζουν ωστόσο, τη βασική 

αρχή οργάνωσης των σχολικών χώρων. Η τάξη γίνεται λίγο μεγαλύτερη, ξεφεύγει από 

το ορθογωνικό σχήμα και αποκτά νέες δυνατότητες επίπλωσης. 

Η προσπάθεια διαμόρφωσης περισσότερων χωρών, περισσότερο ανθρώπινων 

και αντί-αυταρχικών, με πλατιούς διαδρόμους, μάς οδηγεί σε πτέρυγες και διατάξεις 

των τάξεων περισσότερο  εμπλουτισμένων με κίνητρα μάθησης. Η τάξη ως ενότητα 
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χώρων με δυνατότητα ομαδικής εργασίας και υπεύθυνη διδασκαλίας, προτείνεται 

πλέον να συναντηθεί με έναν καλό προσανατολισμό και φωτισμό, ο οποίος να 

επιτυγχάνεται μέσα από το κατάλληλο σχήμα της τάξης. 

Στα αγγλικά σχολεία της μεταπολεμικής περιόδου,  κυρίως στα δημοτικά, 

εφαρμόζονται πολλές από τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις- διατακτικό μάθημα, 

διαφοροποίηση διδασκαλίας με ομαδική και ατομική εργασία, συνολική διδασκαλία- 

και η τάξη είναι ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερα διαφοροποιημένη στην 

εσωτερική της οργάνωση. Αυτό γίνεται οικονομικά εφικτό με την κατάργηση σε 

μεγάλο βαθμό των διαδρόμων και την προσπέλαση στις τάξεις μέσα από μεγάλους 

σχολικούς χώρους- αίθουσα συγκεντρώσεων και πολλαπλών χρήσεων,- που 

τοποθετούνται κεντρικά στο σχολικό κτίριο και αποτελούν το επίκεντρο της σχολικής 

ζωής. 

Ίδια προσπάθεια για αναμόρφωση της διδακτικής διαδικασίας γίνεται 

φανερή, με λίγο διαφορετικό τρόπο σε παραδείγματα σχολικών κτηρίων του πρώτου 

μισού της δεκαετίας του 1960 και με πρότυπο την ελβετική σχολική αρχιτεκτονική. Η 

παραδοσιακή αυστηρή, ευθύγραμμη διαδρομή, γίνεται πλέον μέσω 

διαφοροποιημένων και ελεύθερων ροϊκών χώρων, που αγκαλιάζουν όλους τους 

σχολικούς και έχουν άλλοτε τη μορφή με στενό διάδρομο και άλλοτε πλαταίνουν. 

Συνεπώς, στην Ευρώπη τα πρώτα παραδείγματα μοντέρνων σχολικών κτηρίων 

είναι προσκολλημένα ναι μεν στην παραδοσιακή τάξη, αλλά με μία διαφοροποιημένη 

πλέον δόμηση, όπου η ομαδική διδασκαλία διευκολύνεται με το συνδυασμό 

περισσότερων τάξεων που ανοίγονται μεταξύ τους ή το συνδυασμό τάξεων με 

μικρότερους χώρους ομαδικής εργασίας. Συναντάμε επίσης, σχολεία διατεταγμένα με 

το σύστημα των cluster,  κατά τα αμερικανικά πρότυπα. 

 

1.1.4 Αρχές οργάνωσης των σχολικών χώρων. Η καινοτομία στη 

μελέτη μας 

 Η ευελιξία που χαρακτηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία του προτεινόμενου 

από τους μελετητές συνολικού σχολείου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης- αντίθετα προς την ακαμψία του παραδοσιακού- επηρεάζει άμεσα τη 

δομή των διδακτικών χώρων που θα προταθούν. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
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και η ευέλικτη ομαδοποίηση των μαθητών συνεπάγεται την εγκατάλειψη της 

σταθερής τάξης και την ανάγκη για μεταβλητούς και ευέλικτους σχολικούς χώρους. Η 

ευελιξία πρέπει συνακόλουθα να αποτελεί αρχή οργάνωσης των χώρων διδασκαλίας. 

Ευελιξία, στην ειδική κτιριολογική κατηγορία του σχολικού κτιρίου, είναι η 

δυνατότητα προσαρμογής ενός διδακτικού χώρου και του εξοπλισμού του, μέσα στα 

πλαίσια της υπάρχουσας τεχνικής εγκατάστασης, αλλά σε διαφορετικές χρήσεις με 

ένα κοινό σκοπό και στόχο.  

Επιπρόσθετα, συζητώντας σε αυτή την μελέτη για την μεταβλητότητα, που 

είναι η λογική προέκταση της έννοιας της ευελιξίας, είναι η δυνατότητα ενός χώρου 

να αλλάζει σημαντικά, έτσι που να μπορεί να στεγάσει εντελώς διαφορετικές χρήσεις 

με διαφορετικούς στόχους. π.χ. ένας μεγάλος χώρος με μία χρήση Α μπορεί να 

χωριστεί με ένα κλειστό τοίχο, σε όλους δύο χώρους, για διαφορετική ως προς την 

πρώτη χρήση, δηλαδή Β (π.χ. αίθουσα διδασκαλίας – αίθουσα ολοήμερου 

προγράμματος). 

Πέρα από τις ίδιες λειτουργικές ανάγκες του ελληνικού σχολείου, η ευελιξία 

και η μεταβλητότητα θα πρέπει να επιβάλλονται και από την ανάγκη προσαρμογής 

ενός σχολικού κτηρίου στις εξελίξεις της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής ή 

γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος.  Αποτελεί άλλωστε κοινή παραδοχή ότι οι 

παιδαγωγικές και διδακτικές μέθοδοι αλλάζουν πολύ γρηγορότερα από όσο 

αντέχουν  οι υλικοί διδακτικοί χώροι.  Πρέπει λοιπόν το σχολικό κτήριο να έχει τη 

δυνατότητα να στεγάσει μεταβατικά στάδια από παλιές σε νέες μεθόδους. Άλλωστε, 

η ευελιξία της διδασκαλίας και η εξατομίκευση της πραγματώνεται με τη μέθοδο της 

διαφοροποίησης και συνεπάγεται την ευελιξία των σχολικών χώρων. 

 

1.1.5 Προσδιορισμός μεγέθους χώρων διδασκαλίας 

Η πολύπλοκη οργάνωση της διδασκαλίας στο σχολείο, διαφοροποιεί τον 

τρόπο προσδιορισμού του αριθμού και της επιφάνειας των χώρων διδασκαλίας. Στο 

παραδοσιακό σχολείο, οι μαθητές διδάσκονται σχεδόν όλα τα μαθήματα σε σταθερές 

ομάδες των 20-25  μαθητών, στην ίδια αίθουσα διδασκαλίας και με την ίδια διδακτική 

μέθοδο. Επιπλέον υπάρχουν μόνο ελάχιστοι χώροι ειδικής διδασκαλίας με ένα 

minimum τεχνικού εξοπλισμού, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από όλους τους μαθητές 

του σχολείου (εργαστήριο φυσικής, γυμναστήριο).  

Ο αριθμός των μαθητών που πρόκειται να στεγάσει ένα σχολείο αρκεί, ώστε 

να προσδιοριστεί ο αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας, οι οποίες άλλωστε έχουν το 

ίδιο σταθερό μέγεθος. Στο σχολικό κτίριο αντίθετα, ο μεγάλος αριθμός μαθητών, η 

συνεχής αύξηση των χώρων ειδικής διδασκαλίας, που απαιτούν άρτιο και δαπανηρό 

εξοπλισμό και οι μεταβαλλόμενες σε μέγεθος και μετακινούμενες, από ένα χώρο 

διδασκαλίας σε έναν άλλο, μαθητικές ομάδες, κάνουν το πρόβλημα περισσότερο 
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πολύπλοκο.  Βασικό κριτήριο για τον προσδιορισμό της επιφάνειας και του αριθμού 

των χώρων διδασκαλίας, αν θεωρήσουμε δεδομένη τη λειτουργικότητά τους, είναι η 

καλύτερη δυνατή εκμετάλλευσή τους. 

  Οι διδακτικοί χώροι του συνολικού σχολείου διακρίνονται όπως 

παρατηρούμε, σε χώρους ειδικής χρήσης (ή μιας χρήσης) και σε χώρους ουδέτερης 

χρήσης ή πολλαπλής χρήσης. Για κάθε χρήση- όπως άλλωστε και για τους χώρους 

οποιασδήποτε κτιριολογικής κατηγορίας- υπολογίζεται ένα σταθερός συντελεστής 

επιφάνειας που δίνει την αναγκαία λειτουργικά επιφάνεια κατά άτομο. Σύμφωνα με 

τα παραπάνω, για τη μετάδοση πληροφορίας «από έδρας», η αρχική επιφάνεια 

ορίζεται σε 1,2 τ.μ./ μαθητή, για τη γενική διδασκαλία σε ομάδες ορίζεται στα 2 

τ.μ./μαθητή ενώ για τις διδακτικές διαδικασίες με ιδιαίτερες απαιτήσεις εξοπλισμού 

οι συντελεστές είναι πολύ μεγαλύτεροι. Για παράδειγμα, για ένα τεχνικό εργαστήριο 

(ξύλο, μέταλλο) απαιτούνται 7τ.μ./μαθητή. Η επιφάνεια ενός χώρου διδασκαλίας 

μιας ειδικής χρήσης είναι προφανώς το γινόμενο του συντελεστή επιφάνειας και του 

μέγιστου αριθμού μαθητών που τον χρησιμοποιεί.  

Ο υπολογισμός της επιφάνειας ενός χώρου πολλαπλής χρήσης γίνεται με βάση 

τον μεγαλύτερο συντελεστή, δηλαδή εκείνον που αντιστοιχεί στη χρήση που απαιτεί 

τη μεγαλύτερη επιφάνεια. Οι χώροι πολλαπλής χρήσης απαιτούν έτσι αναλογικά 

μεγαλύτερες επιφάνειες. Ένας μεγάλος χώρος για τη διδασκαλία, με εσωτερική 

διαφοροποίηση, έχει συντελεστή επιφάνειας 2,5-3τ.μ./μαθητή. Κατά τη μετατροπή 

επίσης εξωτερικής διαφοροποίησης σε εσωτερική, υπάρχει ανάγκη επιπλέον 

επιφάνειας, η οποία καλύπτεται συνήθως με τη χρησιμοποίηση των χώρων 

κυκλοφορίας. 

Η συνολική επιφάνεια των διαφόρων περιοχών διδασκαλίας του συνολικού 

σχολείου- των τμημάτων ή των περιοχών συνολικής διδασκαλίας- υπολογίζεται με 

κριτήριο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των περιοχών, έτσι ώστε να 

χρησιμοποιούνται όσο γίνεται περισσότερο από το συνολικό σχολικό χρόνο. Ο 

υπολογισμός ενός μικρού τμήματος γίνεται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλαδή 

το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας του αντίστοιχου μαθήματος σε όλες 

τις μαθητικές ομάδες και τη μέγιστη δυνατή χρησιμοποίησή του τμήματος που είναι 

σε σχολείο ολοήμερης λειτουργίας 30 έως 35 ώρες την εβδομάδα, κάτι που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% εκμετάλλευσης του χώρου. Με τον παρακάτω τύπο 

υπολογίζονται οι μαθητικές θέσεις που πρέπει να προβλέπονται σε ένα τμήμα, για να 

εξυπηρετεί όλο το σχολείο και με εκμετάλλευση του χώρου σε ποσοστό 100%, για να 

είναι δηλαδή 35 ώρες την εβδομάδα κατειλημμένο. 

(αριθμ. ωρών διδασκ./εβδομάδα Χ συν. αριθμ. Μαθητών)/35= μαθητικές ώρες 

(σύν.)/35=Μαθητικές θέσεις 

Συνήθως, χρειάζεται να γίνει αύξηση του αριθμού των μαθητικών θέσεων που 

προκύπτει από τον υπολογισμό, τέτοια, που να εξυπηρετεί την οργάνωση της 
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διδασκαλίας σε συγχρονικές ομάδες. Κατά συνέπεια, μικραίνει ο αριθμός των 

εβδομαδιαίων ωρών χρησιμοποίησης του τμήματος και η σωστή εκμετάλλευση του. 

Ικανοποιητικό θεωρείται ένα ποσοστό εκμετάλλευσης του χώρου σε ποσοστό 70 έως 

80% στο σύστημα τμημάτων και 50 έως 67% στο σύστημα περιοχών συνολικής 

διδασκαλίας. Το γινόμενο του διορθωμένου αριθμού μαθητικών θέσεων με τον 

αντίστοιχο συντελεστή επιφάνειας δίνει τη συνολική επιφάνεια του τμήματος, το 

οποίο αποτελείται από μία ή περισσότερες όμοιες μονάδες χώρων που εξυπηρετούν 

μία σύγχρονη ομάδα και αίθουσα διδασκαλίας. 

 

1.1.6 Θεσμικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4199/2013 (Α΄ 216), η εταιρεία "Κτιριακές 

Υποδομές Α.Ε.", η οποία αποτελεί τον κατασκευαστικό φορέα του δημοσίου, έχει ως 

έργο τη μελέτη, κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση των 

σχολικών κτηρίων, παράλληλα με τις αρμοδιότητες των Δήμων σε ό,τι αφορά στη 

σχολική στέγη. Με τον Οδηγό Μελετών της ΚτΥπ Α.Ε., προβλέπονται όλες οι 

απαραίτητες προδιαγραφές για όλους τους τύπους διδακτηρίων, οι οποίες 

παρατίθενται με ακρίβεια τόσο για την ύπαρξη των απαιτούμενων χώρων όσο και για 

τις επιφάνειές τους. Το σημαντικότερο σημείο του Οδηγού, στο οποίο δίνει έμφαση η 

παρούσα έρευνα, είναι παιδαγωγική διάσταση των χώρων και συγκεκριμένα η 

ύπαρξη χώρων, οι οποίοι τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά θα συμβάλλουν στην 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και στην ορθή κατανομή του σχολικού χρόνου που 

σχετίζεται με τις ώρες διδασκαλίας, τις ώρες δραστηριοτήτων, τις ώρες εκτόνωσης και 

τις ώρες χαλάρωσης και ανάπαυσης.  

 

1.1.7 Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας 

Τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, 

καθώς και χώρων μετά κτιρίων, κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας, ορίζονται 

στην ΥΑ 372//2007 (ΥΑ 37237/ΣΤ1/2007/Β΄ 635) και αναλύονται ως εξής: 

1. Χωροταξική κατανομή - Συσχετισμός με το Πολεοδομικό Σχέδιο - Αποστάσεις. 

Η επιλογή των σχολικών χώρων πρέπει να επιδιώκεται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας κατάρτισης - έγκρισης του Πολεοδομικού Σχεδίου (Ρυθμιστικά Σχέδια, 

Γενικά πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης, Πολεοδομικές Μελέτες). Σε περίπτωση τροποποίησης του ισχύοντος 

πολεοδομικού σχεδίου ή στην περίπτωση μη ύπαρξης εγκεκριμένου σχεδίου, και 

εφόσον υφίστανται λόγοι επείγοντος, η διερεύνηση των αναγκών για τον καθορισμό 

νέων σχολικών χώρων θα γίνεται σε επίπεδο πολεοδομικής ενότητας. 
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Σε κάθε περίπτωση πέραν του καθορισμού ενός σχολικού χώρου θα πρέπει να 

επιδιώκεται και η θεσμοθέτηση χρήσεων στη γειτνιάζουσα περιοχή. Κατά την 

χωροθέτηση νέων Δημοσίων Σχολείων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις, η 

περιοχή επιρροής και το μαθητικό δυναμικό των ήδη υπαρχόντων Δημοσίων 

Σχολείων, ώστε οι μέγιστες διανυόμενες αποστάσεις από τους μαθητές, 

εξαιρουμένων των μαθητών Α.Μ.Ε.Α., με αφετηρία μέτρησης το γεωμετρικό κέντρο 

του προτεινομένου οικοπέδου, να είναι οι εξής: 

• Απόσταση 400-500 μέτρα για τα νήπια. 

• Απόσταση 400-800 μέτρα για μαθητές του Δημοτικού. 

• Απόσταση 1000-1200 μέτρα για μαθητές Γυμνασίου. 

• Απόσταση 1000-1500 μέτρα για μαθητές Λυκείου. 

Σημειώνεται ότι μόνο σε οικιστικές περιοχές, που δεν υπάρχουν οικόπεδα στην 

προαναφερόμενη απόσταση, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί χώροι που βρίσκονται σε 

μεγαλύτερη απόσταση και πάντως όχι μεγαλύτερη του διπλάσιου της κατώτερης 

αποδεκτής απόστασης κατά περίπτωση. 

2. Προσπέλαση – Προσβασιμότητα 

Κατά την επιλογή του οικοπέδου λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, για την 

ισότιμη προσβασιμότητα, προσπελασιμότητα και την ασφάλεια των μαθητών κατά 

την μετακίνηση τους προς και από το Σχολικό Κτίριο. 

Πέραν τούτου, πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, η γειτνίαση με οδικές 

αρτηρίες μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, σιδηροδρομικές γραμμές, σταθμούς 

λεωφορείων, επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ζώνη άμεσης 

επιρροής διαδρόμων αερολιμένων και αεροδιαδρόμων κ.λπ. και γενικότερα κάθε 

χώρου που η λειτουργία του μπορεί να βλάψει την ασφάλεια και την υγεία των 

μετακινουμένων μαθητών. 

3. Οχλούσες χρήσεις του περιβάλλοντος χώρου 

Ο προτεινόμενος χώρος επιβάλλεται να βρίσκεται σε απόσταση κατ` ελάχιστον ίση 

με την οριζόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων και 

σύμφωνα με τους εκάστοτε περιορισμούς που επιβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς κατά 

το στάδιο της αδειοδότησης της οχλούσας δραστηριότητας, όπως: 

• Σταθμοί κεραιών στην ξηρά - Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Υποσταθμοί υψηλής τάσης και Κ.Υ.Τ. 

• Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων. 

• Βιομηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

• Καταστήματα όπως μπαρ, χώροι τυχερών παιγνίων, οίκοι ανοχής κ.λπ. 

• Σωφρονιστικά ιδρύματα, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Νεκροταφεία. 

• Πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες. 

4. Εμβαδόν και Τεχνικά Χαρακτηριστικά Χώρων 
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Το εμβαδόν των απαιτούμενων χώρων για ανέγερση σχολικών κτιρίων ανά 

βαθμίδα εκπαίδευσης και αριθμό μαθητών, θα πρέπει να ορίζεται ως: 

• περίπου 1.200μ2 για Νηπιαγωγείο 2τάξεων, 30 νηπίων. 

• περίπου 1.400μ2 για Νηπιαγωγείο 3τάξεων, 60 νηπίων. 

• περίπου 1.850μ2 για 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, 90 μαθητών. 

• περίπου 2.600μ2 για 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, 180 μαθητών. 

• περίπου 3.200μ2 για 9/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, 270 μαθητών. 

• περίπου 3.800μ2 για 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, 360 μαθητών. 

• περίπου 3.400μ2 για 6/θέσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο, 210 μαθητών. 

• περίπου 4.200μ2 για 9/θέσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο, 315 μαθητών. 

• περίπου 4.800μ2 για 12/θέσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο, 420 μαθητών. 

• περίπου 5.000 έως 7000μ2 για ΕΠΑΛ. ανάλογα με τις ειδικότητες και τα 

εργαστήρια. 

• Προτιμητέα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, επίπεδα χωρίς έντονες κλίσεις και 

ελεύθερα κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων. Σε πυκνοδομημένες περιοχές, 

που δεν υπάρχουν χώροι με την προαναφερόμενη επιφάνεια, μπορεί να 

γίνουν αποδεκτοί χώροι με μικρότερη επιφάνεια, εφόσον τα λοιπά 

χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν την δυνατότητα ανέγερσης του απαιτούμενου 

διδακτηρίου. 
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1.2 Διδακτήρια νηπιαγωγείων – τα κριτήρια της έρευνας 
 

1.2.1 Κριτήριο χωρητικότητας αιθουσών και αύλειου χώρου – 

λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας 

Κατ’ εξαίρεση για τα νηπιαγωγεία που λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους 

και μέχρι το έτος 2024 είναι σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση 37237/ΣΤ1/2007 (Β΄ 635), 

βάσει της οποίας το ελάχιστο εμβαδό της αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 15 

τ.μ. και πρέπει να προβλέπεται επιφάνεια 1,5 τ.μ. ανά νήπιο.  

Σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (Οδηγός Μελετών ΚτΥπ ΑΕ, σελ. 29) 

για τον καθορισμό της χωρητικότητας της αίθουσας διδασκαλίας προβλέπεται 

επιφάνεια 3 τ.μ. ανά νήπιο. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ (Οδηγός Μελετών ΚτΥπ ΑΕ, σελ. 

29) για τον καθορισμό της χωρητικότητας της αίθουσας διδασκαλίας προβλέπεται 

επιφάνεια 2,5 έως 3 τ.μ. ανά νήπιο. 

Ως προς τον αριθμό νηπίων ανά τμήμα διδασκαλίας είναι σε ισχύ οι διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (A΄ 109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

σύμφωνα με τις οποίες ο μέγιστος αριθμός νηπίων ανά τμήμα είναι 25 και ο ελάχιστος 

στα διθέσια και άνω νηπιαγωγεία είναι 15. 

Ως προς τον αύλειο χώρο, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 220 του ν. 

4610/2019 (Α΄ 70), προβλέπονται κατ’ ελάχιστο 2 τ.μ. ανά μαθητή. Σύμφωνα με την 

αριθ.  ΣΤ/13104/5-12-79 (Β΄ 79) Υπουργική Απόφαση, προβλέπονται 3 τ.μ. ανά νήπιο.  

Στα νηπιαγωγεία, εκτός από τη λειτουργία των αιθουσών διδασκαλίας, 

προβλέπεται και η λειτουργία των παρακάτω πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας: 

Τμήμα Ένταξης: Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1γ, του ν. 3699/2008, οι μαθητές με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν σε ειδικώς οργανωμένα 

και καταλλήλως στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης. Σε κάθε Τμήμα Ένταξης μπορούν να 

φοιτήσουν κατ’ ελάχιστο 3 νήπια και μέχρι 12 νήπια. Τα Τμήματα Ένταξης λειτουργούν σε 

κάθε νηπιαγωγείο ύστερα από ίδρυση και έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 

1.2.2 Προδιαγραφές διδακτηρίων νηπιαγωγείων 

Ένα σύγχρονο διδακτήριο νηπιαγωγείου πρέπει να πληροί τα στοιχεία 

σχεδιασμού και τις προδιαγραφές λειτουργίας που περιγράφονται λεπτομερώς στον 

Οδηγό Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ. Είναι δε αυτονόητο ότι το διδακτήριο στο σύνολό του 

εσωτερικά και εξωτερικά πρέπει να προκαλεί θετικά συναισθήματα στα νήπια, να 

είναι καλαίσθητο, οικείο, φιλικό και να προδιαθέτει θετικά παιδιά και γονείς. 

Εξειδικεύοντας τα στοιχεία της εύρυθμης και σύγχρονης λειτουργίας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, το διδακτήριο, πέραν των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής, 

πρέπει να διαθέτει:  
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➢ αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας σύμφωνα με τις παραπάνω 

προδιαγραφές της ΚτΥπ ΑΕ 

➢ αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων, η οποία θα αποτελεί τον πυρήνα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας  

➢ χώρο ανάπαυσης, εξοπλισμένο με ντουλάπες και ειδικά στρώματα 

➢ πολυδύναμο χώρο για εκδηλώσεις και ψυχοκινητικές δραστηριότητες 

➢ τραπεζαρία – κουζίνα που να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

➢ ασφαλή, επαρκή και κατάλληλα διαμορφωμένο αύλειο χώρο, ο οποίος θα 

δίνει στα παιδιά φυσική και πνευματική παρόρμηση 

➢ κατάλληλους χώρους υγιεινής 

➢ χώρους διοίκησης 

➢ αποθηκευτικούς χώρους 

1.2.3 Κριτήρια της έρευνας 

Κατά την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας τέθηκαν τα παρακάτω κριτήρια 

λειτουργίας κάθε νηπιαγωγείου: 

1. Η φοίτηση των νηπίων σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις (μέγιστος αριθμός νηπίων 25 ανά τμήμα και ελάχιστος 

αριθμός 15 νηπίων στα διθέσια). 

2. Η λειτουργία των νηπιαγωγείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 

λειτουργικότητας (ελάχιστος αριθμός 14 νηπίων για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου 

και ελάχιστος αριθμός 5 νηπίων σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, 

δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή 

περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση μαθητών). 

3. Η φοίτηση των νηπίων σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη τις 

διεθνείς προδιαγραφές και τον Οδηγό Μελετών της ΚτΥπ Α.Ε., ήτοι αναλογία 

από 2,5 έως 3 τ.μ. ανά νήπιο. 

4. Η επάρκεια του αύλειου χώρου, ήτοι τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά νήπιο. 

5. Η μη χρήση αιθουσών ΠΡΟΚΑΤ ως αιθουσών διδασκαλίας. 

6. Η μη χρήση μισθωμένων χώρων για τη λειτουργία διδακτηρίου. 

1.2.4 Επιπρόσθετα κριτήρια της έρευνας 

Κατά την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας τέθηκαν τα παρακάτω 

επιπρόσθετα κριτήρια λειτουργίας κάθε νηπιαγωγείου: 

1. Η λειτουργία αίθουσας Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων. 

2. Η λειτουργία πολυχώρου δραστηριοτήτων. 

3. Η λειτουργία αίθουσας ανάπαυσης. 

4. Η λειτουργία κουζίνας – τραπεζαρίας.  
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1.3 Διδακτήρια δημοτικών σχολείων – τα κριτήρια της έρευνας 

 

1.3.1 Κριτήριο χωρητικότητας αιθουσών και αύλειου χώρου – 

λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας 

Σύμφωνα με  τον Οδηγό Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ (Οδηγός Μελετών ΚτΥπ ΑΕ, σελ. 

29) για τον καθορισμό της χωρητικότητας της αίθουσας διδασκαλίας προβλέπεται 

επιφάνεια 1,5 τ.μ. ανά μαθητή. Η ίδια χωρητικότητα προβλέπεται και στην αριθ. 

ΣΤ/13104/5-12-79 (Β΄ 79) Υπουργική Απόφαση. 

Ως προς τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα διδασκαλίας είναι σε ισχύ οι 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (A΄ 109), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι 25 

και ο ελάχιστος σε δημοτικά σχολεία από επταθέσια και άνω είναι 15.  

Για τη λειτουργία κάθε δημοτικού σχολείου είναι σε ισχύ οι διατάξεις της αριθ. 

Φ.3/897/97652/Γ1 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1507/Β/13-10-2006), σύμφωνα με τις οποίες στα 

ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία προβλέπεται η αναλογία 15 μαθητών προς ένα 

δάσκαλο και για τα πολυθέσια η αναλογία 25 μαθητών προς ένα δάσκαλο.  

Ως προς τον αύλειο χώρο, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 220 του ν. 

4610/2019 (Α΄ 70), προβλέπονται κατ’ ελάχιστο 2 τ.μ. ανά μαθητή. Σύμφωνα με την 

αριθ.  ΣΤ/13104/5-12-79 (Β΄ 79) Υπουργική Απόφαση, προβλέπονται 3 τ.μ. ανά μαθητή 

σε δημοτικά σχολεία πόλεων με πληθυσμό άνω των 20000 κατοίκων και 4,5 τ.μ. ανά 

μαθητή στα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία. 

Στα δημοτικά σχολεία εκτός από τη λειτουργία των αιθουσών διδασκαλίας, 

προβλέπεται και η λειτουργία των παρακάτω πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας: 

Τμήμα Ένταξης: Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1γ, του ν. 3699/2008, οι μαθητές 

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν σε ειδικώς 

οργανωμένα και καταλλήλως στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης. Σε κάθε Τμήμα Ένταξης 

μπορούν να φοιτήσουν κατ’ ελάχιστο 3 μαθητές και μέχρι 12 μαθητές. Τα Τμήματα 

Ένταξης λειτουργούν σε κάθε δημοτικό σχολείο ύστερα από ίδρυση και έκδοση 

σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 

Τάξη Υποδοχής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1α και 1β, του 

ν.3879/2010, σε κάθε δημοτικό σχολείο δύναται να λειτουργήσει Τάξη Υποδοχής 

Ζ.Ε.Π. (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας), για την εκπαίδευση των μαθητών που 

δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Ρομά, Αλλοδαπών, 

Παλιννοστούντων, Προσφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων κτλ.) στο πλαίσιο της 

διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Ο μέγιστος αριθμός φοιτώντων μαθητών σε κάθε Τάξη 

Υποδοχής ανέρχεται στους 19. Η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε κάθε δημοτικό σχολείο 

ύστερα από Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και δημοσίευση 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 



36 
 

Σχολική Βιβλιοθήκη: Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Φ.14/22511/Δ1/9-2-

2018 (Β΄ 688) Υπουργικής Απόφασης, σε κάθε δημοτικό σχολείο δύναται να 

λειτουργήσει σχολική βιβλιοθήκη σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα και να 

ενταχθεί στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων. 

 

1.3.2 Προδιαγραφές διδακτηρίων δημοτικών σχολείων 

Ένα σύγχρονο διδακτήριο δημοτικού σχολείου πρέπει να πληροί τα στοιχεία 

σχεδιασμού και τις προδιαγραφές λειτουργίας που περιγράφονται λεπτομερώς στον 

Οδηγό Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ. Είναι δε αυτονόητο ότι το διδακτήριο στο σύνολό του 

εσωτερικά και εξωτερικά πρέπει να προκαλεί θετικά συναισθήματα στους μαθητές, 

να είναι καλαίσθητο, οικείο, φιλικό, και να προδιαθέτει θετικά παιδιά και γονείς. 

Εξειδικεύοντας τα στοιχεία της εύρυθμης και σύγχρονης λειτουργίας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, το διδακτήριο πρέπει να διαθέτει:  

➢ αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας σύμφωνα με τις παραπάνω 

προδιαγραφές της ΚτΥπ ΑΕ 

➢ αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής (σε όποια δημοτικά σχολεία 

έχει ιδρυθεί) με επιφάνεια 1,5 τ.μ. ανά μαθητή και για έως 19 μαθητές 

➢ αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης (σε όποια δημοτικά σχολεία 

έχει ιδρυθεί) με επιφάνεια 1,5 τ.μ. ανά μαθητή και για έως 12 μαθητές 

➢ αίθουσα – εργαστήριο  πληροφορικής με επιφάνεια 1,5 τ.μ. ανά μαθητή 

➢ αίθουσα – εργαστήριο  φυσικών επιστημών με επιφάνεια 1,5 τ.μ. ανά μαθητή 

➢ αίθουσα ολοημέρου, η οποία πρέπει να συνάδει με την ανάγκη για σίτιση των 

μαθητών αλλά και ένα σύμπλεγμα άλλων δραστηριοτήτων (ανάπαυσης, 

αναγνωστηρίου, δράσεων δραματοποίησης και εικαστικής δημιουργίας, 

κ.λπ.).  

➢ αίθουσες για τη διδασκαλία μουσικής και εικαστικών 

➢ τραπεζαρία – κουζίνα που να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

➢ αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης με επιφάνεια 1,5 τ.μ. ανά μαθητή 

➢ αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για υλοποίηση δραστηριοτήτων όπως  διάλεξη, 

προβολή, εορταστική εκδήλωση, μουσική, θέατρο, εκθέσεις, χορό, διαταξική 

δουλειά, γυμναστική, διάλειμμα 

➢ γυμναστήριο  

➢ κατάλληλους χώρους υγιεινής 

➢ χώρους διοίκησης 

➢ αποθηκευτικούς χώρους 

➢ ασφαλή, επαρκή και κατάλληλα διαμορφωμένο αύλειο χώρο, ο οποίος θα 

δίνει στα παιδιά φυσική και πνευματική παρόρμηση 
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1.3.3 Κριτήρια της έρευνας 

Κατά την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας τέθηκαν τα παρακάτω κριτήρια 

λειτουργίας κάθε δημοτικού σχολείου: 

1. Η φοίτηση των μαθητών σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ισχύουσες διατάξεις (μέγιστος αριθμός μαθητών 25 ανά τμήμα και 

ελάχιστος αριθμός 15 νηπίων σε επταθέσια και άνω δημοτικά σχολεία). 

2. Η λειτουργία των δημοτικών σχολείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

περί λειτουργικότητας (15 μαθητές ανά δάσκαλο στα ολιγοθέσια και 25 

μαθητές ανά δάσκαλο στα πολυθέσια).  

3. Η φοίτηση των μαθητών σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας λαμβάνοντας υπόψη 

τον Οδηγό Μελετών της ΚτΥπ Α.Ε., ήτοι αναλογία 1,5 τ.μ. ανά μαθητή. 

4. Η επάρκεια του αύλειου χώρου, ήτοι τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά μαθητή. 

5. Η μη χρήση αιθουσών ΠΡΟΚΑΤ ως αιθουσών διδασκαλίας. 

6. Η μη χρήση μισθωμένων χώρων για τη λειτουργία διδακτηρίου. 

 

1.3.4 Επιπρόσθετα κριτήρια της έρευνας 

Κατά την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας τέθηκαν τα παρακάτω 

επιπρόσθετα κριτήρια λειτουργίας κάθε δημοτικού σχολείου: 

1. Η ύπαρξη αίθουσας για τη λειτουργία εργαστηρίου πληροφορικής. 

2. Η ύπαρξη αίθουσας για τη λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης. 

3. Η ύπαρξη αίθουσας για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

4. Η ύπαρξη αίθουσας για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

5. Η χρήση ξεχωριστής αίθουσας για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση, δραστηριότητες, κ.λπ.). 

6. Η ύπαρξη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. 

7. Η ύπαρξη γυμναστηρίου. 

8. Η ύπαρξη αιθουσών εικαστικών και μουσικής. 

9. H ύπαρξη αίθουσας για τη λειτουργία εργαστηρίου φυσικών επιστημών 

(Φ.Ε.). 
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1.4 Η τελική πρόταση της έρευνας 

 

Η τελική πρόταση της έρευνας για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων 

και δημοτικών σχολείων διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τα κριτήρια για τις προδιαγραφές των σχολικών  μονάδων, όπως αυτά 

παρατίθενται στο Κεφάλαιο 1 – υποκεφάλαια 1.2.3 και 1.3.3.  

2. Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των γεννήσεων της επόμενης δεκαετίας.  

3. Την καταγραφή του μαθητικού πληθυσμού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

4. Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού για την 

επόμενη δεκαετία.  

5. Τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, 

πρόσθετα τμήματα, αυξημένος αριθμός μαθητών, επάρκεια αύλειου χώρου 

κτλ.). 

6. Τη γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων σε κάθε δημοτική ενότητα 

(απόσταση μεταξύ τους κτλ.). 

7. Τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας (συγκοινωνιακή 

κάλυψη της περιοχής, οδικό δίκτυο, επικρατούσες καιρικές συνθήκες κτλ.). 

Η τελική πρόταση επικεντρώνεται στην αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που 

θα συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και σχετίζονται με την 

καταλληλότητα, επάρκεια και ποιότητα των αιθουσών όπου διεξάγεται η διδασκαλία 

κάθε τμήματος. Επιπρόσθετα μέσα από το περιεχόμενο της έρευνας και της τελικής 

πρότασης αναδεικνύεται ο βαθμός της παιδαγωγικής επάρκειας σε κάθε σχολική 

μονάδα όλων των συμπληρωματικών χώρων διδασκαλίας που συμβάλλουν στην 

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, οι οποίοι συνθέτουν τα επιπρόσθετα 

κριτήρια της έρευνάς μας, όπως αυτά παρατίθενται στο Κεφάλαιο 1 – υποκεφάλαια 

1.2.4 και 1.3.4.   

Τέλος, θεωρείται αυτονόητο πως πέρα από το περιεχόμενο της τελικής 

πρότασης, κάθε παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κατασκευή και 

διαμόρφωση χώρων που αποτελούν τους συμπληρωματικούς χώρους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτοί περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1 – υποκεφάλαια 

1.2.4 και 1.3.4, κρίνεται και αυτή ως απαραίτητη.  
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 
 

  



40 
 

2.1 Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Στην Π.Ε. Δράμας λειτουργούν πενήντα τρία (53) νηπιαγωγεία με ογδόντα 

τέσσερα (84) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 1.311 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Στην Π.Ε. Δράμας λειτουργούν σαράντα ένα (41) δημοτικά σχολεία με 

τριακόσια είκοσι έξι (326) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 4.731 μαθητές και 

μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας είναι αυτή με τις λιγότερες γεννήσεις σε όλη 

την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίες συνεχίζουν να 

μειώνονται καθ’ όλη την 20ετία 2000 - 2019 με ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων -

32%, ενώ την τελευταία δεκαετία 2010-2019 το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε -28%. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε την διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων 

της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας από το 2000 έως τα 2019 και το ποσοστό 

μεταβολής των γεννήσεων σε επίπεδο Δήμων.  

Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της  
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας   

Έτος 
Δ. 

Δράμας 
Δ. 

Δοξάτου 
Δ. Κατω 

Νευροκοπίου 
Δ. 

Παρανέστιου 
Δ. 

Προσοτσάνης 
Π.Ε. 

Δράμας 

2000 604 123 47 28 81 883 

2001 606 125 48 30 83 892 

2002 590 103 44 20 90 847 

2003 574 105 35 21 81 816 

2004 558 122 55 28 97 860 

2005 607 122 56 19 73 877 

2006 668 111 36 23 88 926 

2007 552 127 57 23 64 823 

2008 613 112 44 15 85 869 

2009 651 108 43 15 85 902 

2010 584 121 39 15 70 829 

2011 543 100 39 20 88 790 

2012 568 101 40 10 84 803 

2013 511 79 27 9 78 704 

2014 500 74 41 13 56 684 

2015 476 92 38 14 71 691 

2016 506 75 34 14 66 695 

2017 463 89 42 15 66 675 

2018 433 69 34 14 64 614 

2019 437 78 30 7 49 601 
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Ποσοστό 
μεταβολής 
2000-2019 

-28% -37% -36% -75% -40% -32% 

Ποσοστό 
μεταβολής 
2010-2019 

-25% -36% -23% -53% -30% -28% 

Πίνακας 4: Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας σε επίπεδο δήμων  

Για την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων) της Π.Ε. Δράμας για 

την επόμενη δεκαετία χρειαζόμασταν στοιχεία των γεννήσεων. Η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρέχει στοιχεία γεννήσεων έως το 2019 βάση των οποίων θα 

μπορούσαμε να υπολογίσουμε τον εν δυνάμει μαθητικό πληθυσμό για τα 

νηπιαγωγεία έως το σχολικό έτος 2024-25 και για τα δημοτικά σχολεία έως το σχολικό 

έτος 2025-26. Επειδή όμως η έρευνα μας επεκτείνεται έως το σχολικό έτος 2030-31 

ήταν απαραίτητο να προβούμε στην πρόβλεψη των γεννήσεων τουλάχιστον για τα 

επόμενα 7 έτη. 

Για την υλοποίηση των προβλέψεων χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία για τις 

γεννήσεις από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το χρονικό διάστημα από 

το 2000 έως το 2019. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος των τιμών που διαθέτουμε τόσο 

καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα καθώς θα παρουσιάζουν τη διαχρονική τάση των 

γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας και θα αποφύγουμε τα τυχόν σφάλματα από 

απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να συνέβησαν στην περιοχή σε μια συγκεκριμένη 

περίοδο. 

Όπως έχουμε προαναφέρει επιθυμητό είναι να γίνεται η πρόβλεψη με 

περισσότερες από μια μεθόδους, για να συγκρίνονται οι αποκλίσεις μεταξύ τους και 

να επιλέγεται αυτή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αληθοφάνεια (στη βάση και των 

άλλων χαρακτηριστικών της περιοχής). 

 Εφαρμόσαμε τη γεωμετρική προβολή, από τις μαθηματικές μεθόδους, σε δυο 

εκδοχές χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις των τελευταίων 5 ετών (2015-2019) και των 

τελευταίων 15 ετών (2005 – 2019). Ενώ από τις στατιστικές μεθόδους εφαρμόσαμε 

τη γραμμική παλινδρόμηση και την εκθετική εξομάλυνση χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις από το 2000 έως το 2019. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων 

της Π.Ε. Δράμας από το 2000 έως το 2019, στοιχεία που μας διατέθηκαν από την 

ΕΛΣΤΑΤ, τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις 

προαναφερόμενες προβολές καθώς και την ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με 

βάση τα αποτελέσματα της κάθε προβολής. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι 

οι γεννήσεις στην Π.Ε. Δράμας παρουσιάζουν μια μικρή αυξομείωση από το 2000 έως 

το 2012 και από το 2013 μέχρι το 2019 οι γεννήσεις μειώθηκαν σημαντικά. Η μείωση 

των γεννήσεων προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και στα επόμενα έτη, σύμφωνα και με 
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τις τέσσερις προβολές. Τα αποτελέσματα της γεωμετρικής προβολής βάση της 

15ετίας (2005-2019) παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση στις γεννήσεις και είναι το 

απαισιόδοξο σενάριο ενώ τα αποτελέσματα της γεωμετρικής προβολής βάση της 

5ετίας (2015-2019) και της γραμμικής παλινδρόμησης σημειώνουν τη μικρότερη 

μείωση και χαρακτηρίζονται ως το αισιόδοξο σενάριο. Η πρόγνωση ισχύει υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων 

ταυτίζεται με τη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 

 

  

Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική 
μέθοδο, Π. Ε. Δράμας 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 883 883 883 883 

2001 892 892 892 892 

2002 847 847 847 847 

2003 816 816 816 816 

2004 860 860 860 860 

2005 877 877 877 877 

2006 926 926 926 926 

2007 823 823 823 823 

2008 869 869 869 869 

2009 902 902 902 902 

2010 829 829 829 829 

2011 790 790 790 790 

2012 803 803 803 803 

2013 704 704 704 704 

2014 684 684 684 684 

2015 691 691 691 691 

2016 695 695 695 695 

2017 675 675 675 675 

2018 614 614 614 614 

2019 601 601 601 601 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 570 594 633 583 

2021 541 588 618 546 

2022 513 582 603 535 

2023 487 575 588 518 

2024 461 569 573 501 

2025 438 563 558 483 

2026 415 557 543 466 

2027 394 551 529 448 

2028 374 545 514 430 

2029 354 539 499 412 

2030 336 533 484 393 
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Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -62% -40% -45% -55% 

2010-2030 -59% -36% -42% -53% 

2019-2030 -44% -11% -19% -35% 

Πίνακας 5: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Π. Ε. Δράμας (2000-2019), αποτελέσματα πρόβλεψης 
για την επόμενη δεκαετία έως 2030 και ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι και οι τέσσερις προβολές παρουσιάζουν μείωση στον αριθμό των 

γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία.  

 
Εικόνα 3: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Π.Ε. Δράμας με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Η πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31 προδιαθέτει τη διάθεση 

στοιχείων για τις γεννήσεις τουλάχιστον έως το 2026 και την καταγραφή των 

εγγραφέντων μαθητών στα νηπιαγωγεία για τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία για τις γεννήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2001 έως το 2019 

και τα αποτελέσματα των προβλέψεων από το 2020 έως 2026 καθώς και τις εγγραφές 

των μαθητών στα νηπιαγωγεία της προηγούμενης δεκαετίας, για τα σχολικά έτη 
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2011-12 έως και το 2020-21, στοιχεία που μας διέθεσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δράμας.  

Από το σχολικό έτος 2019-20 είναι υποχρεωτική η φοίτηση των νηπίων Β΄ 

ηλικίας (προνήπια). Επειδή όμως δεν υπάρχει αξιόπιστο δείγμα μαθητικού 

πληθυσμού στον αριθμό των νηπίων Β΄ ηλικίας (προνήπια) για τα προηγούμενα έτη, 

δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη τους για τα επόμενα. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία που 

αφορούν στον αριθμό των προνηπίων και απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες 

είναι ενδεικτικά.  

Για την πρόβλεψη των νηπίων σε πρώτη φάση επιχειρήσαμε να εφαρμόσουμε 

τις ίδιες μεθόδους προβολής, όπως στην περίπτωση της πρόβλεψης των γεννήσεων 

(τη γραμμική παλινδρόμηση και την εκθετική εξομάλυνση). Τα αποτελέσματα που 

μας έδωσαν οι προαναφερόμενοι μέθοδοι δεν ήταν ρεαλιστικά, για τον λόγο αυτό 

απορρίψαμε τις μεθόδους αυτές και πραγματοποιήσαμε την πρόβλεψη με βάση τον 

μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που πήγαν στο νηπιαγωγείο μετά 

από πέντε έτη χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις από το 2006 έως το 2025 και τον 

αριθμό των εγγεγραμμένων νηπίων για τα σχολικά έτη 2011-12 έως 2020-21.  

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα σχολικά έτη από το 2011-2012 έως το 2020-2021 όπως 

απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις,  
 Π.Ε. Δράμας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  
Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 926 2011-2012 918 99% 

2007 823 2012-2013 790 96% 

2008 869 2013-2014 772 89% 

2009 902 2014-2015 754 84% 

2010 829 2015-2016 759 92% 

2011 790 2016-2017 776 98% 

2012 803 2017-2018 743 93% 

2013 704 2018-2019 746 106% 

2014 684 2019-2020 664 97% 

2015 691 2020-2021 682 99% 

Μέσος όρος 95% 

Πίνακας 6: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στην 
Π.Ε. Δράμας 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών 

που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία παρουσιάζει πολύ μικρή απόκλιση από τον 

αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Π.Ε. Δράμας. 

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εγγραφών και των γεννήσεων 

διαπιστώνουμε ότι κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι σε ποσοστό μόλις 5% λιγότερες 

από τις γεννήσεις. Το γεγονός αυτό μας δείχνει ότι δεν υπάρχει σημαντική διαρροή 

του πληθυσμού της Π.Ε. Δράμας και η μικρή αυτή απόκλιση μπορεί να οφείλεται  στη 

φοίτηση των νηπίων σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία για τα οποία δεν έχουμε στοιχεία. 

Επίσης μπορεί να οφείλεται σε εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (μεταθέσεις 

στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.) και στη μετανάστευση. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα αξιόπιστο 

δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα επόμενα 

δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων νηπίων, τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση 

τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Π.Ε. Δράμας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις  Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2006 926 2011-2012   918 

2007 823 2012-2013   790 

2008 869 2013-2014   772 

2009 902 2014-2015   754 

2010 829 2015-2016   759 

2011 790 2016-2017   776 

2012 803 2017-2018   743 

2013 704 2018-2019   746 

2014 684 2019-2020 665 664 

2015 691 2020-2021 629 682 

2016 695 2021-2022 630 661 

2017 675 2022-2023 573 642 

2018 614 2023-2024 561 584 

2019 601 2024-2025 591 572 

2020 633 2025-2026 577 602 

2021 618 2026-2027 563 588 

2022 603 2027-2028 549 574 

2023 588 2028-2029 535 560 

2024 573 2029-2030 521 545 

2025 558 2030-2031 507 531 

Πίνακας 7: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση, Π.Ε. Δράμας 
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Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος 2020-21, διαφαίνεται η μακροπρόθεσμη σταδιακή μείωση του αριθμού 

των φοιτώντων νηπίων, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα είναι μεγαλύτερη με 

ποσοστό μεταβολή -23%. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών 

στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η 

σχετικά μικρή απόκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού που 

φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 

 
Εικόνα 4: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Η πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31 προδιαθέτει τη διάθεση 

στοιχείων για τις γεννήσεις τουλάχιστον έως το 2024 και την καταγραφή των 

εγγραφέντων μαθητών στα δημοτικά σχολεία για τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία για τις γεννήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2001 έως το 2019 

και τα αποτελέσματα των προβλέψεων από το 2020 έως 2024 καθώς και τις εγγραφές 

των μαθητών στα δημοτικά σχολεία για τα σχολικά έτη 2011-12 έως και το 2020-21, 

στοιχεία που μας διέθεσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 
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του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. 

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Π.Ε. Δράμας 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 892 
     

101% 

2002 847 
    

106% 104% 

2003 816 
   

109% 107% 102% 

2004 860 
  

108% 105% 104% 107% 

2005 877 
 

105% 102% 97% 100% 99% 

2006 926 99% 99% 95% 99% 98% 97% 

2007 823 99% 97% 97% 97% 96% 98% 

2008 869 94% 95% 95% 94% 95% 96% 

2009 902 96% 94% 93% 93% 94% 94% 

2010 829 98% 98% 100% 102% 102% 
 

2011 790 96% 97% 97% 98% 
  

2012 803 100% 95% 100% 
   

2013 704 111% 112% 
    

2014 684 98% 
     

Μέσος Όρος 99% 99% 99% 99% 100% 100% 

Πίνακας 8: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Π.Ε. Δράμας 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στα δημοτικά σχολεία της 

Π.Ε. Δράμας. Ο μέσος όρος των δέκα προηγούμενων ετών αγγίζει το 100% και οι 

μικρές αποκλίσεις που σημειώνονται ανά έτος είναι φυσιολογικές και δεν χρήζουν 

ειδική μνεία. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που φοίτησαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τάξη και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση τη 

μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης (επιλέξαμε το αισιόδοξο σενάριο), 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.  
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Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τάξη που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τάξη και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των εγγραφέντων 

μαθητών ανά τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Π.Ε. Δράμας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 926 2012-2013 913 918 928 892 896 899 5446 

2007 823 2013-2014 815 917 891 900 871 880 5.274 

2008 869 2014-2015 817 799 878 855 896 836 5.081 

2009 902 2015-2016 867 822 802 914 880 916 5.201 

2010 829 2016-2017 810 848 827 800 907 872 5.064 

2011 790 2017-2018 760 814 843 819 792 901 4.929 

2012 803 2018-2019 800 763 825 843 825 804 4.860 

2013 704 2019-2020 782 766 770 842 850 831 4.841 

2014 684 2020-2021 673 786 806 774 844 848 4.731 

2015 691 2021-2022 684 677 694 798 792 827 4.473 

2016 695 2022-2023 688 684 675 700 805 788 4.340 

2017 675 2023-2024 668 688 682 680 706 801 4.224 

2018 614 2024-2025 608 668 686 687 686 702 4.036 

2019 601 2025-2026 595 608 666 691 693 682 3.934 

2020 633 2026-2027 626 595 606 671 697 689 3.884 

2021 618 2027-2028 612 627 593 610 677 693 3.811 

2022 603 2028-2029 597 612 624 597 616 673 3.719 

2023 588 2029-2030 582 597 609 629 602 612 3.633 

2024 573 2030-2031 567 582 595 614 634 599 3.592 

Πίνακας 9: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Π.Ε. Δράμας 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

αγγίξει το 24%. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 
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β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Αρχικά υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νηπίων που 

γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 5% μεγαλύτερο και πιθανών να οφείλετε στο 

ποσοστό των νηπίων που ήταν εγγεγραμμένα σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Το ποσοστού 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, 

παρουσιάζει μια μικρή διακύμανση από χρονιά σε χρονιά ενώ ο μέσος όρος της 

δεκαετίας αγγίζει το 100%. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Δράμας 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             98% 

2008-2009           98% 96% 

2009-2010         97% 100% 102% 

2010-2011       97% 96% 103% 99% 

2011-2012 918 99% 100% 96% 104% 99% 99% 

2012-2013 790 103% 98% 100% 100% 99% 102% 

2013-2014 772 106% 101% 101% 99% 101% 101% 

2014-2015 754 115% 98% 99% 100% 101% 100% 

2015-2016 759 107% 100% 101% 102% 100%   

2016-2017 776 98% 100% 101% 101%     

2017-2018 743 108% 96% 105%       

2018-2019 746 105% 101%         

2019-2020 664 101%           

Μέσος Όρος 105% 99% 100% 100% 100% 100% 

Πίνακας 10: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
της Π.Ε. Δράμας  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Δράμας. Ακολουθεί πίνακας με τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών σχολείων 



50 
 

όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα 

δημοτικά σχολεία ανά τάξη που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Δράμας, με 

μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Δράμας 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 918 2012-2013 913 918 928 892 896 899 5.446 

2012-2013 790 2013-2014 815 917 891 900 871 880 5.274 

2013-2014 772 2014-2015 817 799 878 855 896 836 5.081 

2014-2015 754 2015-2016 867 822 802 914 880 916 5.201 

2015-2016 759 2016-2017 810 848 827 800 907 872 5.064 

2016-2017 776 2017-2018 760 814 843 819 792 901 4.929 

2017-2018 743 2018-2019 800 763 825 843 825 804 4.860 

2018-2019 746 2019-2020 782 766 770 842 850 831 4.841 

2019-2020 664 2020-2021 673 786 806 774 844 848 4.731 

2020-2021 694 2021-2022 726 668 787 804 774 841 4.600 

2021-2022 663 2022-2023 693 721 669 785 805 771 4.444 

2022-2023 644 2023-2024 673 688 722 667 785 801 4.337 

2023-2024 585 2024-2025 613 668 689 720 667 782 4.140 

2024-2025 573 2025-2026 600 608 669 688 720 665 3.949 

2025-2026 603 2026-2027 631 595 609 668 688 717 3.908 

2026-2027 589 2027-2028 616 627 596 607 668 685 3.799 

2027-2028 575 2028-2029 602 612 627 595 608 665 3.708 

2028-2029 561 2029-2030 587 597 612 626 595 605 3.622 

2029-2030 546 2030-2031 572 582 598 611 626 592 3.582 

Πίνακας 11: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 

όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Π.Ε. Δράμας 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

ανέλθει σε ποσοστό 24% περίπου. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ισχύει υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε Δράμας 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις δυο προαναφερόμενες 
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μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει 

σημαντική απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα 

συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία θα παρουσιάσει σημαντική μείωση. 

 
Εικόνα 5: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Δράμας από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

  

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στην Π.Ε. Δράμας λειτουργούν είκοσι πέντε (25) νηπιαγωγεία με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας, είκοσι πέντε (25) νηπιαγωγεία με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας και τρία 

(3) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας.  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων:  

Από τα ογδόντα τέσσερα (84) τμήματα διδασκαλίας, τα εβδομήντα πέντε (75) 

λειτουργούν σε αυτόνομες αίθουσες σε ιδιόκτητους χώρους και τα εννέα (9) σε 

αίθουσες που λειτουργούν συστεγαζόμενες με δημοτικά σχολεία.  
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Εικόνα 6: Καταλληλότητα αιθουσών των νηπιαγωγείων της Π.Ε. Δράμας 

Ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των απαραίτητων επιπλέον αιθουσών που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής αξίας του διδακτηρίου και το 

καταστούν λειτουργικό και σύγχρονο, διαπιστώνεται ότι κανένα νηπιαγωγείο δεν 

διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων, οκτώ (8) διαθέτουν 

αίθουσα ανάπαυσης, επτά (7) πολυδύναμο χώρο και δεκαεννέα (19) κουζίνα – 

τραπεζαρία.  

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία των πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας που αφορούν στα Τμήματα 

Ένταξης διαπιστώνουμε τα εξής: Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε επτά (7) νηπιαγωγεία 

αλλά ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας για τη λειτουργία του διατίθεται μόνο στα δύο 

(2). Σε πέντε (5) νηπιαγωγεία η λειτουργία του τμήματος πραγματοποιείται σε 

βοηθητικούς χώρους ή εντός της αίθουσας διδασκαλίας του υποχρεωτικού τμήματος.  

Τέλος, ο αύλειος χώρος είναι επαρκής σε πενήντα (50) νηπιαγωγεία.  
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Εικόνα 7: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Π.Ε. Δράμας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία των 

νηπιαγωγείων: 

Στα πενήντα τρία (53) νηπιαγωγεία μπορούν να λειτουργήσουν, όσο το 

δυνατόν πιο εύρυθμα, ογδόντα εννέα (89) τμήματα διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 

φοιτώντων νηπίων από 1.655 έως 1.840.  
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Εικόνα 8: Δυνατότητα λειτουργίας νηπιαγωγείων στην Π.Ε. Δράμας 

 

Μόνο σε πέντε (5) νηπιαγωγεία μπορούν να αξιοποιηθούν οι επιπλέον 

αίθουσες που διαθέτουν και να λειτουργήσουν με περισσότερα τμήματα. Τα επιπλέον 

τμήματα διδασκαλίας που μπορούν να λειτουργήσουν ανέρχονται συνολικά σε πέντε 

(5).  

Σε σαράντα (40) νηπιαγωγεία υπάρχει δυνατότητα φοίτησης μεγαλύτερου 

αριθμού νηπίων, σε οκτώ (8) νηπιαγωγεία ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων πρέπει 

να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα ενώ σε πέντε (5) νηπιαγωγεία ο αριθμός των φοιτώντων 

νηπίων πρέπει να μειωθεί. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

παραπάνω συμπεράσματα.  

Από τα ογδόντα τέσσερα (84) τμήματα διδασκαλίας που λειτουργούν σε όλα 

τα νηπιαγωγεία, τα σαράντα έξι (46), δηλαδή το 55% των τμημάτων διδασκαλίας, 

λειτουργούν σε αίθουσες που προσεγγίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό  το κριτήριο 

χωρητικότητας (2,5 τ.μ./νήπιο) σε συνδυασμό με τον μέγιστο αριθμό φοιτώντων 

νηπίων (25 νήπια/τμήμα).  

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία των απαραίτητων πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας (Τμήματα  Ένταξης) 

και τις αίθουσες – χώρους μέσω των οποίων ολοκληρώνονται με επιτυχία οι 

ψυχοκινητικές δραστηριότητες των νηπίων και εν γένει όλες οι εκπαιδευτικές 

εφαρμογές που συνθέτουν τις διαστάσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, 

πολυδύναμος χώρος κ.λπ.), δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης επιπλέον 

αιθουσών.   
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στην Π.Ε. Δράμας λειτουργούν έντεκα (11) πολυθέσια δημοτικά σχολεία με 

πάνω από δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, έντεκα (11) δημοτικά σχολεία που 

διαθέτουν από επτά (7) έως δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, δεκατρία (13) εξαθέσια 

δημοτικά σχολεία, τρία (3) δημοτικά σχολεία με πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας και 

τρία (3) ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. 

 Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για 

τα διδακτήρια των δημοτικών σχολείων:  

Από τα 326 τμήματα διδασκαλίας, τα 276 λειτουργούν σε αίθουσες που 

πληρούν το βασικό κριτήριο χωρητικότητας που τέθηκε στην έρευνά μας (1,5 

τ.μ./μαθητή και δυνατότητα για 25 μαθητές/τμήμα), τα 46 σε αίθουσες που δεν 

πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο και τα 3 σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

 
Εικόνα 9: Καταλληλότητα αιθουσών των δημοτικών σχολείων της Π.Ε. Δράμας 

Ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των επιπλέον αιθουσών που συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής αξίας του διδακτηρίου και το καταστούν 

λειτουργικό και σύγχρονο, διαπιστώνεται ότι τα τριάντα οκτώ (38) δημοτικά σχολεία 

διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής, τα είκοσι δύο (22) αίθουσα για τη λειτουργία 

σχολικής βιβλιοθήκης, τα είκοσι ένα (21) αίθουσα για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.), τα δέκα (10) γυμναστήριο, τα οκτώ (8) 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τα τέσσερα (4) εργαστήριο φυσικών επιστημών.  

Όσον αφορά τη λειτουργία δύο βασικών πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας, 

του Τμήματος Ένταξης και της Τάξης Υποδοχής διαπιστώνονται τα εξής: Τμήμα 

Ένταξης λειτουργεί σε είκοσι επτά (27) δημοτικά σχολεία και ξεχωριστή αίθουσα 
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διδασκαλίας διατίθεται στα είκοσι τέσσερα (24) ενώ Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε 

δεκαπέντε (15) δημοτικά σχολεία αλλά ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας διατίθεται 

μόνο στα επτά (7).  

Τέλος, ο αύλειος χώρος είναι επαρκής σε σαράντα (40) δημοτικά σχολεία και 

μόνο σε ένα είναι μικρός. 

 
Εικόνα 10: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Δράμας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 
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o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών 

σχολείων: 

Στα σαράντα ένα (41) δημοτικά σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν, όσο το 

δυνατόν πιο εύρυθμα, τριακόσια δεκατέσσερα (314) τμήματα διδασκαλίας με μέγιστο 

αριθμό φοιτώντων μαθητών από 4.942 έως 7.519.  

 
Εικόνα 11: Δυνατότητα λειτουργίας δημοτικών σχολείων στην Π.Ε. Δράμας 

 

Σε έντεκα (11) δημοτικά σχολεία πρέπει να επέλθει μείωση αιθουσών 

διδασκαλίας λόγω ακαταλληλότητάς τους (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, πολύ μικρές αίθουσες 

κ.λπ.). Τα τμήματα διδασκαλίας που πρέπει να μειωθούν ανέρχονται συνολικά σε 

δεκαέξι (16). Επίσης, σε δύο (2) δημοτικά σχολεία μπορούν να αξιοποιηθούν οι 

επιπλέον αίθουσες που διαθέτουν και να λειτουργήσουν με περισσότερα τμήματα. 

Τα επιπλέον τμήματα διδασκαλίας που μπορούν να λειτουργήσουν ανέρχονται 

συνολικά σε τέσσερα (4).  

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας (Τμήμα Ένταξης, Τάξη Υποδοχής, 

Εργαστήριο Πληροφορικής, αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κ.λπ.), μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι αίθουσες που έχουν καταγραφεί στα δημοτικά σχολεία, οι οποίες 

προκύπτουν επειδή δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας που τέθηκε στην έρευνά 

μας ή επειδή πλεονάζουν σε ορισμένα δημοτικά σχολεία κυρίως της επαρχίας.  
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων, τις 

διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για κάθε σχολική μονάδα βάσει των 

κριτηρίων που τέθηκαν και τις προγνώσεις της έρευνας για την εξέλιξη των γεννήσεων 

και του μαθητικού πληθυσμού, προτείνουμε την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

παρεμβάσεων που αναλύονται σε κάθε δημοτική ενότητα (διαμόρφωση χώρων για 

τη λειτουργία πρόσθετων τμημάτων, αναπροσαρμογή σχολικών περιφερειών κ.λπ.), 

προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων.  

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων, τις 

διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για κάθε σχολική μονάδα βάσει των 

κριτηρίων που τέθηκαν και τις προγνώσεις της έρευνας για την εξέλιξη των γεννήσεων 

και του μαθητικού πληθυσμού, προτείνουμε την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

παρεμβάσεων που αναλύονται σε κάθε δημοτική ενότητα (διαμόρφωση χώρων για 

τη λειτουργία πρόσθετων τμημάτων, αναπροσαρμογή σχολικών περιφερειών κ.λπ.), 

προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών σχολείων.  
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2.1.1 Δήμος Δράμας 

2.1.1.1 Δημοτική Ενότητα Δράμας 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Δράμας από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν προαχθεί τέσσερα (4) 

νηπιαγωγεία στην πόλη της Δράμας, έχουν υποβιβασθεί τέσσερα (4) στην πόλη της 

Δράμας και ένα (1) στον οικισμό του Καλού Αγρού, ενώ, τέλος, έχουν παύσει τη 

λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, επτά (7) νηπιαγωγεία 

εντός της πόλης της Δράμας και τρία (3) νηπιαγωγεία σε περιφερειακούς οικισμούς 

(Αμπελακίων, Νέας Σεβάστειας και Χωριστής). Σήμερα λειτουργούν τριάντα (30) 

νηπιαγωγεία με πενήντα τρία (53) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 892 νήπια 

Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Δράμας από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί τρεις φορές 

το 10ο Δημοτικού Σχολείου Δράμας, δύο φορές το Δημοτικό Σχολείο Χωριστής και από 

μία φορά τα δημοτικά σχολεία: 4ο Δράμας, 5ο Δράμας, 9ο Δράμας, Καλού Αγρού και 

Ξηροποτάμου. Τέλος, έχουν παύσει τη λειτουργία τους λόγω συγχώνευσης τέσσερα 

(4) δημοτικά σχολεία (Κουδουνίων-Μαυρολεύκης, Μικροχωρίου-Φτελιάς, 

Μοναστηρακίου και Μυλοποτάμου). Σήμερα λειτουργούν είκοσι τρία (23) δημοτικά 

σχολεία με διακόσια δεκατρία (213) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 3.260 

μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Δράμας σημείωσαν μια μικρή αύξηση την περίοδο 

2005 -2010. Από το 2011 έως και σήμερα ο αριθμός των γεννήσεων μειώνεται 

σταδιακά και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των γεννήσεων θα 

συνεχιστεί και για τα επόμενα δέκα έτη. Τα προαναφερόμενα θα ισχύουν υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχή είτε 

θετικά είτε αρνητικά.  
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Δράμας 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 603 603 603 603 

2001 585 585 585 585 

2002 588 588 588 588 

2003 573 573 573 573 

2004 557 557 557 557 

2005 607 607 607 607 

2006 668 668 668 668 

2007 552 552 552 552 

2008 612 612 612 612 

2009 651 651 651 651 

2010 584 584 584 584 

2011 543 543 543 543 

2012 567 567 567 567 

2013 511 511 511 511 

2014 500 500 500 500 

2015 476 476 476 476 

2016 506 506 506 506 

2017 463 463 463 463 

2018 433 433 433 433 

2019 436 436 436 425 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 431 428 459 436 

2021 425 420 450 412 

2022 420 413 441 400 

2023 415 405 432 387 

2024 410 398 424 378 

2025 405 390 415 367 

2026 400 383 406 357 

2027 395 376 397 346 

2028 390 369 389 335 

2029 386 363 380 324 

2030 381 356 371 313 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς  2000-2030 -37% -41% -38% -48% 

2010-2030 -35% -39% -36% -46% 

2019-2030 -13% -18% -15% -26% 

Πίνακας 12: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Δράμας (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων καθώς και η διαφορά των 

αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα στη γραφική 

παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις μικρές 

αυξομειώσεις στις γεννήσεις την περίοδο 2005 – 2010 και τη σταδιακή μείωση των 

γεννήσεων από το 2011 έως σήμερα η οποία θα συνεχίζεται και την επόμενη δεκαετία 

με βάση τα αποτελέσματα των τεσσάρων προβολών που εφαρμόσαμε. Επίσης από το 
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διάγραμμα είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση στα αποτελέσματα 

των μεθόδων προβολής που εφαρμόσαμε. 

 
Εικόνα 12: Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 

Δ.Ε. Δράμας 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Δράμας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 668 2011-2012 597 89% 

2007 552 2012-2013 522 95% 

2008 612 2013-2014 515 84% 

2009 651 2014-2015 502 77% 

2010 584 2015-2016 482 83% 

2011 543 2016-2017 502 92% 

2012 567 2017-2018 501 88% 

2013 511 2018-2019 497 97% 

2014 500 2019-2020 469 94% 
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2015 476 2020-2021 460 97% 

Μέσος όρος 90% 

Πίνακας 13: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη Δ.Ε. 
Δράμας 

Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι σχεδόν σε όλη τη δεκαετία ο αριθμός 

των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν λίγο μικρότερος του αριθμού 

των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Δράμας. Συγκεκριμένα 

κατά μέσο όρο οι εγγραφές ήταν 10% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο 

του μειωμένου ποσοστού των νηπίων δεν γνωρίζουμε, υποθέτουμε ότι μπορεί να 

οφείλεται στην φοίτηση των νηπίων σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία, στην εσωτερική 

μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αστικοποίηση, μεταθέσεις στρατιωτικών, 

εκπαιδευτικών κτλ.) καθώς και στη μετανάστευση.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Δράμας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2006 668 2011-2012   597 
2007 552 2012-2013   522 

2008 612 2013-2014   515 

2009 651 2014-2015   502 

2010 584 2015-2016   482 

2011 543 2016-2017   502 

2012 567 2017-2018   501 

2013 511 2018-2019   497 

2014 500 2019-2020 455 469 

2015 476 2020-2021 432 460 

2016 506 2021-2022 419 453 
2017 463 2022-2023 392 415 

2018 433 2023-2024 395 388 

2019 436 2024-2025 415 391 

2020 459 2025-2026 407 411 
2021 450 2026-2027 399 403 

2022 441 2027-2028 391 395 

2023 432 2028-2029 383 388 

2024 424 2029-2030 375 380 

2025 415 2030-2031 367 372 

Πίνακας 14: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Δράμας 
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Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται μια μακροπρόθεσμη μικρή σταδιακή μείωση του αριθμού 

των φοιτώντων νηπίων για τα επόμενα έτη. Τέλος, η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η διαφορά μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 

Επίσης παρατηρούμε ότι θα υπάρξει μια σχετική σταθεροποίηση του μαθητικού 

πληθυσμού για την επόμενη δεκαετία.  

 
Εικόνα 13: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που πήγαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα δέκα 
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έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και πήγαν μετά από 

6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Δράμας 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 585           103% 

2002 588         103% 101% 

2003 573       107% 105% 102% 

2004 557     108% 106% 104% 109% 

2005 607   101% 99% 94% 98% 98% 

2006 668 91% 94% 88% 93% 93% 91% 

2007 552 99% 97% 99% 98% 98% 100% 

2008 612 87% 90% 91% 91% 91% 92% 

2009 651 91% 90% 90% 89% 92% 91% 

2010 584 93% 92% 93% 95% 96%   

2011 543 92% 91% 94% 92%     
2012 567 100% 95% 101%       
2013 511 110% 108%         

2014 500 97%           

Μέσος Όρος 95% 95% 96% 96% 98% 98% 

Πίνακας 15: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Δράμας 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι καθ’ όλη την περίοδο 2001 έως 2014 υπάρχει 

πολύ μικρή απόκλιση μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που 

πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος του ποσοστού είναι κατά 1-

5% μικρότερος σε όλες τις τάξεις. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Δράμας.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των εγγραφέντων 

μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Δράμας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 668 2012-2013 609 616 602 611 605 601 3644 

2007 552 2013-2014 544 627 602 590 603 591 3.557 

2008 612 2014-2015 535 537 587 573 577 582 3.391 

2009 651 2015-2016 594 552 545 623 596 607 3.517 

2010 584 2016-2017 541 584 557 542 618 594 3.436 

2011 543 2017-2018 497 536 585 558 539 608 3.323 

2012 567 2018-2019 569 493 543 582 559 550 3.296 

2013 511 2019-2020 560 539 513 554 598 566 3.330 

2014 500 2020-2021 485 552 570 502 561 590 3.260 

2015 476 2021-2022 455 477 490 546 531 575 3.072 

2016 506 2022-2023 483 454 479 492 554 534 2.996 

2017 463 2023-2024 442 482 456 481 499 558 2.919 

2018 433 2024-2025 414 441 485 458 489 503 2.789 

2019 436 2025-2026 416 413 444 487 465 492 2.717 

2020 459 2026-2027 438 416 415 446 494 468 2.677 

2021 450 2027-2028 430 437 418 417 452 498 2.652 

2022 441 2028-2029 421 429 440 420 423 455 2.588 

2023 432 2029-2030 413 421 431 442 426 426 2.559 

2024 424 2030-2031 405 412 423 433 448 429 2.550 

Πίνακας 16: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Δράμας. 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε ποσοστό 22% περίπου, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  
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Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων  

που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νηπίων που 

γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 8% μεγαλύτερο ενώ το ποσοστό των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, παρουσιάζουν το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής και είναι κοντά στο 100%. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Δράμας 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             98% 

2008-2009           99% 97% 

2009-2010         98% 98% 105% 

2010-2011       98% 95% 104% 100% 

2011-2012 597 102% 103% 94% 106% 99% 98% 

2012-2013 522 104% 99% 101% 99% 99% 102% 

2013-2014 515 104% 103% 101% 100% 100% 101% 

2014-2015 502 118% 98% 100% 99% 103% 99% 

2015-2016 482 112% 99% 101% 102% 101%   

2016-2017 502 99% 99% 104% 98%     

2017-2018 501 114% 95% 106%       

2018-2019 497 113% 99%         

2019-2020 469 103%           

Μέσος Όρος 108% 99% 101% 100% 100% 100% 

Πίνακας 17: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
της Δ.Ε. Δράμας  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Δράμας. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Δράμας 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 597 2012-2013 609 616 602 611 605 601 3.644 

2012-2013 522 2013-2014 544 627 602 590 603 591 3.557 

2013-2014 515 2014-2015 535 537 587 573 577 582 3.391 

2014-2015 502 2015-2016 594 552 545 623 596 607 3.517 

2015-2016 482 2016-2017 541 584 557 542 618 594 3.436 

2016-2017 502 2017-2018 497 536 585 558 539 608 3.323 

2017-2018 501 2018-2019 569 493 543 582 559 550 3.296 

2018-2019 497 2019-2020 560 539 513 554 598 566 3.330 

2019-2020 469 2020-2021 485 552 570 502 561 590 3.260 

2020-2021 472 2021-2022 495 482 558 569 504 561 3.168 

2021-2022 455 2022-2023 488 492 487 557 571 504 3.099 

2022-2023 416 2023-2024 447 485 497 486 559 571 3.045 

2023-2024 389 2024-2025 418 444 490 496 488 558 2.895 

2024-2025 392 2025-2026 421 415 449 489 498 487 2.760 

2025-2026 412 2026-2027 443 418 420 448 491 498 2.717 

2026-2027 404 2027-2028 434 440 422 419 450 491 2.656 

2027-2028 397 2028-2029 426 431 444 422 420 449 2.593 

2028-2029 389 2029-2030 417 423 436 444 423 420 2.564 

2029-2030 381 2030-2031 409 415 428 435 445 423 2.555 

Πίνακας 18: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 
μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Δράμας 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε ποσοστό περίπου 22%, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση, οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Δράμας 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις δυο προαναφερόμενες 

μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει 

σχεδόν ταύτιση των δυο μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών και ο συνολικός αριθμός 

των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σταδιακή μείωση. 
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Εικόνα 14: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Δράμας από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31.  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 55 νήπια. Λειτουργεί επίσης και Τμήμα Ένταξης. Το 

νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει τρεις (3) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 56, 54 και 54 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης μικρή κουζίνα 

– τραπεζαρία επιφάνειας 10 τ.μ. ενώ δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. Τέλος, 

επισημαίνουμε πως το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 42 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο εντός του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας, 

διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 75 τ.μ. και 

επαρκή αύλειο χώρο. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 36 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 
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ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 

30 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με τρία (3) τμήματα στα οποία 

φοιτούν 52 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει 

τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 65, 65 και 55 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει 

πολυδύναμο χώρο (65 τ.μ.), κουζίνα – τραπεζαρία (15 τ.μ.) και επαρκή αύλειο χώρο. 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 37 νήπια. Λειτουργεί επίσης και Τμήμα Ένταξης. Το 

νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 48 τ.μ. και αίθουσα επιφάνειας 16 τ.μ. για 

τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. Ο αύλειος χώρος του νηπιαγωγείου είναι 

επαρκής. 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 34 νήπια. Λειτουργεί επίσης και Τμήμα Ένταξης. Το 

νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 56 τ.μ., χώρο ανάπαυσης (42 τ.μ.) και 

μικρή κουζίνα – τραπεζαρία (12 τ.μ.). Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί στο πρωινό 

πρόγραμμα εντός της αίθουσας ανάπαυσης. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 29 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 49 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του δεν είναι επαρκής.  

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 43 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 

25 τ.μ., κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 12 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο.  

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα στα οποία 

φοιτούν 26 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει 
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δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 50 και 52 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης 

κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 42 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 34 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 

35 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 36 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο εντός του αύλειου χώρου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας, 

διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 48 τ.μ. και 

επαρκή αύλειο χώρο. 

14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 42 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 49 και 54 τ.μ. 

αντίστοιχα. Διαθέτει, επίσης, πολυδύναμο χώρο (40 τ.μ.), αίθουσα ανάπαυσης (28 

τ.μ.), κουζίνα – τραπεζαρία (16 τ.μ.) και επαρκή αύλειο χώρο. 

16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 37 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 

64 τ.μ., κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 20 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2)  τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 35 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο εντός του αύλειου χώρου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας και 

διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 40 και 48 τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος 

του είναι επαρκής. 

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 47 νήπια. Λειτουργεί επίσης και Τμήμα Ένταξης. Το 

νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει τρεις (3) αίθουσες 
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διδασκαλίας 63, 63 και 54 τ.μ. αντίστοιχα. Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε βοηθητικό 

χώρο. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 29 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 

40 τ.μ., αίθουσα ανάπαυσης επιφάνειας 30 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο.  

22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2)  τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 36 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο εντός του αύλειου χώρου του 13ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας, 

διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 65 τ.μ. και 

επαρκή αύλειο χώρο. 

26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 12 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο εντός του αύλειου χώρου του 3ου Δ.Σ. Δράμας, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας 50 τ.μ. και κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 17 τ.μ.. Ο αύλειος 

χώρος του είναι επαρκής. 

27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα στο οποίο 

φοιτούν 15 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο εντός του 

αύλειου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας. Διαθέτει μία (1) μικρή αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2)  τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 35 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 50 και 55 τ.μ. 

αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης αίθουσα ανάπαυσης (30 τ.μ.), πολυδύναμο χώρο (65 τ.μ.) 

και κουζίνα – τραπεζαρία (38 τ.μ.). Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 14 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο εντός του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Καλλιφύτου και 

διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 54 και 50 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει 
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χώρο ανάπαυσης με επιφάνεια 38 τ.μ. και κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 28 τ.μ.. 

Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας 

στο οποίο φοιτούν 15 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο 

και διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 69 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 19 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ.. Ο 

αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με (1) τμήμα διδασκαλίας 

στο οποίο φοιτούν 17 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο 

εντός του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μαυρόβατου, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 49 τ.μ. και μικρή κουζίνα (4 τ.μ.). Είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι διαθέτει μόνο ένα w.c. τόσο για τα νήπια όσο και για την 

εκπαιδευτικό.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με (1) τμήμα διδασκαλίας 

στο οποίο φοιτούν 10 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο 

και διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με (1) τμήμα διδασκαλίας 

στο οποίο φοιτούν 5 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο 

και διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 65 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 6 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 50 τ.μ. ενώ ο 

αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας 

στο οποίο φοιτούν 17 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, 

διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 65 τ.μ., αίθουσα ανάπαυσης 

επιφάνειας 65 τ.μ και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 39 νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το 

δημοτικό σχολείο του οικισμού, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η 

καθεμιά έχει επιφάνεια 56 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 38 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 

72 τ.μ., κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 12 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στην πόλη της Δράμας λειτουργούν δεκαεννέα (19) νηπιαγωγεία με τριάντα 

εννέα (39) τμήματα διδασκαλίας. Σε οικισμούς περιφερειακά της πόλης λειτουργούν 

έντεκα (11) νηπιαγωγεία με δεκατέσσερα (14) τμήματα διδασκαλίας.  

Στην πόλη της Δράμας 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Μόνο δύο (2) νηπιαγωγεία διαθέτουν πολυδύναμο χώρο. 

✓ Μόνο τρία (3) νηπιαγωγεία διαθέτουν χώρο ανάπαυσης. 

✓ Εννέα (9) νηπιαγωγεία διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Σε τέσσερα (4) νηπιαγωγεία λειτουργεί Τμήμα Ένταξης. Από αυτά μόνο ένα (1) 

διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία του.  

✓ Σε τρία (3) νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος δεν είναι επαρκής. 

✓ Τέσσερα (4) νηπιαγωγεία λειτουργούν εντός αύλειων χώρων δημοτικών 

σχολείων. 
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✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο λειτουργεί σε χώρο εντός δημοτικού σχολείου 
(συστεγαζόμενο).  

 
Εικόνα 15: Στέγαση νηπιαγωγείων Δ.Ε. Δράμας (πόλη) 

 
Εικόνα 16: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία του Δ.Ε. Δράμας (πόλη) 

Περιφερειακά της Δράμας 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Μόνο ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Μόνο τρία (3) νηπιαγωγεία διαθέτουν χώρο ανάπαυσης. 
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✓ Τέσσερα (4) νηπιαγωγεία διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Σε όλα τα νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος είναι επαρκής. 

✓ Τρία νηπιαγωγεία λειτουργούν με αριθμό νηπίων μικρότερο από τον ελάχιστο 

προβλεπόμενο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Εικόνα 17: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία περιφερειακά της Δράμας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 
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1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

του μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 55 έως 66. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 50 

φοιτώντων νηπίων. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 62 έως 74. 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 38. 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 38 έως 44. 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 40. 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι πολύ μικρές. Θεωρούμε πως, κατά παρέκκλιση των 

κριτηρίων χωρητικότητας, είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας 

και η φοίτηση 30 νηπίων. 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 34 έως 41. 

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 
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13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 38.  

14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 34 έως 42.  

16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος μέγιστου αριθμού 

φοιτώντων νηπίων από 42 έως 50. 

17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 35. 

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 60 έως 73. 

21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 32. 

22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 44 έως 50. 

26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 20 

φοιτώντων νηπίων. 

27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Η αίθουσα διδασκαλίας είναι πολύ μικρή και θεωρούμε πως, κατά παρέκκλιση των 

κριτηρίων χωρητικότητας, είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας 

με μέγιστο αριθμό 14 φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 35 έως 48. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 35 έως 42. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 14 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 20 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 

φοιτώντων νηπίων τα 14. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 20 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 38 έως 45. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 50 

φοιτώντων νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην 

πόλη της Δράμας είναι δυνατή η λειτουργία τριάντα εννέα (39) τμημάτων 
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διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 699 

έως 797.  

Σε όλα τα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στους οικισμούς περιφερειακά της 

πόλης της Δράμας είναι δυνατή η λειτουργία δεκαπέντε (15) τμημάτων διδασκαλίας 

με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 301 έως 328. 

 

 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΔΡΑΜΑΣ 3 55 3 66 55 

2ο ΔΡΑΜΑΣ 2 42 2 50 50 

3ο ΔΡΑΜΑΣ 2 36 2 30 30 

4ο ΔΡΑΜΑΣ 3 52 3 74 62 

5ο ΔΡΑΜΑΣ 2 37 2 38 32 

6ο ΔΡΑΜΑΣ 2 34 2 44 38 

7ο ΔΡΑΜΑΣ 2 29 2 40 32 

8ο ΔΡΑΜΑΣ 2 43 2 30 30 

9ο ΔΡΑΜΑΣ 2 26 2 41 34 

10ο ΔΡΑΜΑΣ 2 34 2 30 30 

13ο ΔΡΑΜΑΣ 2 36 2 38 32 

14ο ΔΡΑΜΑΣ 2 42 2 42 34 

16ο ΔΡΑΜΑΣ 2 37 2 50 42 

17ο ΔΡΑΜΑΣ 2 35 2 35 30 

19ο ΔΡΑΜΑΣ 3 47 3 73 60 

21ο ΔΡΑΜΑΣ 2 29 2 32 30 

22ο ΔΡΑΜΑΣ 2 36 2 50 44 

26ο ΔΡΑΜΑΣ 1 12 1 20 20 

27ο ΔΡΑΜΑΣ 1 15 1 14 14 

ΣΥΝΟΛΟ 39 677 39 797 699 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ 2 35 2 48 35 

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 1 14 2 42 35 

ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ 1 15 1 25 25 

ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ 1 19 1 14 14 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ 1 17 1 20 20 

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1 10 1 14 14 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 1 5 1 25 25 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 1 6 1 20 20 

ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ 1 17 1 25 25 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2 39 2 45 38 

1ο ΧΩΡΙΣΤΗΣ 2 38 2 50 50 

ΣΥΝΟΛΟ 14 215 15 328 301 

Πίνακας 19: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Δράμας και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας  
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Εικόνα 18: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Δράμας (πόλη) 

 

 
Εικόνα 19: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Δράμας (περιφερειακά) 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

196 μαθητές. 
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ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 15 και 30 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 25 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 40 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

 Η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 

Ο αύλειος χώρος του σχολείου είναι κοινός με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 190 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 23, 25, 26 και 30 τ.μ. 

αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 23 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος. 

o Αίθουσα επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Ο αύλειος χώρος του σχολείου είναι κοινός με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν 14 τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 240 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 39 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 13 τ.μ., για τη λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 
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o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 14 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα Μουσικής επιφάνειας 41 τ.μ. και αίθουσα Εικαστικών επιφάνειας 35 

τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο εντός του οποίου βρίσκεται και το 

διδακτήριο του 26ου Νηπιαγωγείου Δράμας. 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 127 μαθητές.  

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τρεις (3) επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 6, 26 και 33 τ.μ. 

αντίστοιχα. 

o Αίθουσα επιφάνειας 75 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 12 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 77 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο εντός του οποίου βρίσκεται και το 

διδακτήριο του 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας. 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 144 μαθητές.  

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 21 τ.μ. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 33 τ.μ. 
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o Αίθουσα επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 21 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

178 μαθητές.  

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 27 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 63 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 70 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 19 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 63 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα Μουσικής επιφάνειας 51 τ.μ. και αίθουσα Εικαστικών επιφάνειας 37 

τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 180 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 28 τ.μ. 



84 
 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 26 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 8 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 35 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 17 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν 11 τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 185 μαθητές. Το 

σχολείο συστεγάζεται με το 13ο Νηπιαγωγείο Δράμας. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 26 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 20 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 11 τ.μ., για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.  

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 26 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 141 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) μικρές αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 17 και 16 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 20 τ.μ. 
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o Αίθουσα επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 106 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 33 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 20 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο 

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 8/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 147 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ. έκαστη. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 22 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 39 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 12 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα επιφάνειας 35 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 100 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 187 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 29 τ.μ. έκαστη. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 28 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 42 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 27 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα επιφάνειας 26 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο εντός του οποίου βρίσκεται και το 

διδακτήριο του 17ου Νηπιαγωγείου Δράμας. 

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

130 μαθητές.  

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 56 τ.μ. 

o Μία (1) επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 32 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 56 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 32 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 56 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 
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o Δύο (2) αίθουσες επιφάνειας 88 και 56 τ.μ. αντίστοιχα, για τη λειτουργία του 

ολοήμερου προγράμματος (σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Αίθουσα επιφάνειας 32 τ.μ., για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. 

o Αίθουσα εικαστικών επιφάνειας 32 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο εντός του οποίου βρίσκεται και το 

διδακτήριο του 22ου Νηπιαγωγείου Δράμας. 

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 9/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

122 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 36 τ.μ. 

o Μία (1) μικρή αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 9 τ.μ., για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης. 

o Αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 91 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 24 τ.μ., για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. 

Η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκαπέντε (15) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

242 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  
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o Δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Μία αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 53 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, επιφάνειας 20 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 27 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 19 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα εικαστικών επιφάνειας 10 τ.μ.  

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο 

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 94 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 35 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 40 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 40 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 40 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 56 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 103 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 
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o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 30 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 30 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 50 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης.  

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 47 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 54 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία τμήματος 

ενισχυτικής διδασκαλίας.  

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο εντός του οποίου βρίσκεται και το 

διδακτήριο του Νηπιαγωγείου Καλλιφύτου. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΥ ΑΓΡΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 4/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 54 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 52 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 48 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 90 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο εντός του οποίου βρίσκεται και το 

διδακτήριο του Νηπιαγωγείου Καλού Αγρού.  
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 130 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 25 και 30 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Αίθουσα επιφάνειας 100 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 22 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 85 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 9 τ.μ. 

Το 9ο τμήμα διδασκαλίας λειτουργεί στην αίθουσα του ολοημέρου. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 64 μαθητές. Το σχολείο λειτουργεί 

ως διεδρικό. Τρία τμήματα διδασκαλίας λειτουργούν στον Μαυρόβατο και τρία 

τμήματα στη Νέα Σεβάστεια (απόσταση 2,6 χλμ. περίπου). 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 23, 30 και 30 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 12 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ., για τη λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης. 

Οι αύλειοι χώροι των διδακτηρίων είναι επαρκείς. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 9/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 138 μαθητές. 

Εντός του χώρου του σχολείου λειτουργεί και το νηπιαγωγείο του οικισμού.  

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 48 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 12 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 126 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 11/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 115 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 12 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 40 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 160 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 48 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα εικαστικών επιφάνειας 40 τ.μ. 

o Αίθουσα προβολών επιφάνειας 30 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στην πόλη της Δράμας λειτουργούν δεκαέξι (16) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν εκατόν εξήντα έξι (166) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία 

λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους.  

✓ Εκατόν τριάντα εννέα (139) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

✓ Είκοσι πέντε (25) αίθουσες διδασκαλίας δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

✓ Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Δέκα (10) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες – χώρους για τη λειτουργία 

του ολοημέρου (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν εργαστήριο Φ.Ε. 

✓ Στα δύο (2) από τα τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τάξης 

Υποδοχής διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα. 

✓ Στα δώδεκα (12) από τα δεκατρία (13) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί 

Τμήμα Ένταξης διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα. Σε ένα δημοτικό σχολείο η 

λειτουργία του Τμήματος Ένταξης γίνεται σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ.  

✓ Μόνο ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ενώ 

γυμναστήριο τρία (3) δημοτικά σχολεία. 

✓ Μόνο επτά (7) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα διδασκαλίας ξένων γλωσσών, 

ένα (1) αίθουσα μουσικής ενώ τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία αίθουσα 

εικαστικών. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

✓ Υπάρχουν επιπλέον τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια 

μικρότερη από 37,5 τ.μ. (βασικό κριτήριο χωρητικότητας).  

✓ Υπάρχουν επιπλέον δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 
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Εικόνα 20: Καταλληλότητα αιθουσών δημοτικών σχολείων της πόλης της Δράμας 

 
Εικόνα 21: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της πόλης της Δράμας 

Στους οικισμούς πλησίον της Δράμας λειτουργούν επτά (7) δημόσια δημοτικά 

σχολεία με σαράντα επτά (47) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία λειτουργούν σε 

δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. Τα σχολεία αυτά διαθέτουν τριάντα εννέα (39) 

αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν τα κριτήρια χωρητικότητας και επτά (7) αίθουσες 

διδασκαλίας μικρότερες των 37,5 τ.μ.. Σε ένα (1) δημοτικό σχολείο χρησιμοποιείται 

ως αίθουσα διδασκαλίας βοηθητικός χώρος.  
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Όλα τα σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής, δύο (2) δημοτικά 

σχολεία διαθέτουν ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης (σε 

αυτά μόνο λειτουργεί), δύο (2) διαθέτουν ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία της 

Τάξης Υποδοχής (σε αυτά λειτουργεί), τέσσερα (4) διαθέτουν αίθουσα για το 

ολοήμερο πρόγραμμα, τέσσερα (4) αίθουσα για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης, 

δύο (2) αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, δύο (2) Γυμναστήριο, ένα (1) Εργαστήριο 

Φυσικών Επιστημών, ένα (1) Αίθουσα Εικαστικών και ένα (1) αίθουσα προβολών.  

 
Εικόνα 22: Καταλληλότητα αιθουσών δημοτικών σχολείων περιφερειακά της Δράμας 

 

 
Εικόνα 23: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία περιφερειακά της Δράμας 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι η αίθουσα που δεν πληροί το κριτήριο χωρητικότητας (έχει 

επιφάνεια 30 τ.μ.) θα λειτουργεί ως αίθουσα διδασκαλίας με μικρότερο από τον 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχει μέγιστο δυναμικό 20 

μαθητών.  

Η αίθουσα επιφάνειας 15 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής, η οποία λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 270 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 187 μαθητές.  

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι οι τέσσερις (4) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 
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χωρητικότητας (έχουν επιφάνεια μικρότερη των 37,5 τ.μ.) θα λειτουργούν ως 

αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό 

μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 69 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 269 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 204 μαθητές. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατέσσερις (14) αίθουσες 

διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 350 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 20 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 280 μαθητές.  

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας.  

Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας, θα 

χρησιμοποιηθούν για άλλους διδακτικούς σκοπούς (Τμήμα Ένταξης, Τάξη Υποδοχής, 

Σχολική Βιβλιοθήκη κ.λπ.). 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 200 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 144 μαθητές.  

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι πέντε (5) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας (έχουν επιφάνεια μικρότερη των 37,5 τ.μ.) θα λειτουργούν ως 

αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό 

μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 86 μαθητών.  
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Η μία αίθουσα επιφάνειας 21 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς (π.χ. αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης).  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 211 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 175 μαθητές.  

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 275 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 187 μαθητές.  

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας.  

Οι δύο (2) μικρές αίθουσες επιφάνειας μικρότερης των 30 τ.μ. θα χρησιμοποιηθούν 

για άλλους διδακτικούς σκοπούς (π.χ. αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης).  

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι επαρκής, προτείνεται ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην υπερβαίνει 

τους 180 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 170 μαθητές.  

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 275 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 
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Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 165 μαθητές.  

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας. Οι δύο 

(2) μικρές αίθουσες (επιφάνειας μικρότερης των 20 τ.μ.) θα χρησιμοποιηθούν για 

άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 102 μαθητές.  

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, με την 

προϋπόθεση ότι η αίθουσα επιφάνειας 33 τ.μ. θα λειτουργεί ως αίθουσα διδασκαλίας 

με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχει 

μέγιστο δυναμικό 22 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 147 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 102 μαθητές.  

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι η αίθουσα επιφάνειας 24 τ.μ. θα λειτουργεί ως αίθουσα 

διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. 

Συγκεκριμένα θα έχει μέγιστο 16 μαθητών. Οι υπόλοιπες δύο (2) μικρές αίθουσες θα 

χρησιμοποιηθούν για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 191 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 135 μαθητές.  
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12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι οι τρεις (3) αίθουσες, επιφάνειας μικρότερης των 30 τ.μ., θα 

λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο 

αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 51 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 276 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 211 μαθητές.  

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 275 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 209 μαθητές.  

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι η αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ., θα λειτουργεί ως αίθουσα 

διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. 

Συγκεκριμένα θα έχει μέγιστο δυναμικό 20 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 170 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 119 μαθητές.  

15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατέσσερις (14) αίθουσες 

διδασκαλίας. Η αίθουσα επιφάνειας 24 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί για άλλους 

διδακτικούς σκοπούς.  
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 350 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 266 μαθητές.  

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 90 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, με την 

προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ. έκαστη, θα 

λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο 

αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 40 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 140 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 128 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 125 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 9 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 45 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας. 
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 125 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 11 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 55 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, εφόσον 

συνεχίσει να λειτουργεί ως διεδρικό και με την προϋπόθεση ότι οι τρεις (3) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 23, 30 και 30 τ.μ. αντίστοιχα, θα λειτουργούν ως αίθουσες 

διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. 

Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 55 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 130 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 10 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 60 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 25 και 30 τ.μ. 

αντίστοιχα, θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο 

προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 37 

μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 187 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 108 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 225 

μαθητές.  
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Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 153 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 175 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 126 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

1ο ΔΡΑΜΑΣ 12 196 11 270 187 

2ο ΔΡΑΜΑΣ 12 190 12 269 204 

3ο ΔΡΑΜΑΣ 14 240 14 350 280 

4ο ΔΡΑΜΑΣ 8 127 8 200 144 

5ο ΔΡΑΜΑΣ 11 144 10 211 175 

6ο ΔΡΑΜΑΣ 11 178 11 275 187 

7ο ΔΡΑΜΑΣ 12 180 10 180 170 

8ο ΔΡΑΜΑΣ 11 185 11 275 165 

9ο ΔΡΑΜΑΣ 8 141 6 150 102 

10ο ΔΡΑΜΑΣ 6 106 6 147 102 

11ο ΔΡΑΜΑΣ 10 147 8 191 135 

12ο ΔΡΑΜΑΣ 12 187 12 276 211 

13ο ΔΡΑΜΑΣ 9 130 11 275 209 

14ο ΔΡΑΜΑΣ 9 122 7 170 119 

15ο ΔΡΑΜΑΣ 15 242 14 350 266 

16ο ΔΡΑΜΑΣ 6 94 6 150 90 

ΣΥΝΟΛΟ 166 2609 157 3739 2746 

ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ 6 103 6 140 128 

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 5 47 5 125 45 

ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ 5 54 5 125 55 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ 
ΝΕΑΣ 

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

6 64 6 130 60 

ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ 9 130 8 187 108 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 9 138 9 225 153 

ΧΩΡΙΣΤΗΣ 7 115 7 175 126 

ΣΥΝΟΛΟ 47 651 46 1107 675 

Πίνακας 20: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Δράμας και αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας  
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Εικόνα 24: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Δράμας (πόλη) 

 
Εικόνα 25: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Δράμας (περιφερειακά) 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δεκαεννέα (19) δημόσιων νηπιαγωγείων στην 

πόλη της Δράμας, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τριάντα εννέα (39) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 677 νήπια, ενώ στους οικισμούς 

πλησίον της πόλης λειτουργούν έντεκα (11) δημόσια νηπιαγωγεία με 

δεκατέσσερα (14) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 215 νήπια. 
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Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας, βάσει των οποίων στα 

δημόσια νηπιαγωγεία στην πόλη της Δράμας δύνανται να λειτουργήσουν 39 

τμήματα διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων 

νηπίων από 699 έως 797. Στους οικισμούς πλησίον της Δράμας δύνανται να 

λειτουργήσουν 15 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν έως 328 νήπια. 

Γ) Την πρόταση της έρευνας για τη μη λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους 

χώρους και σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Δ) Τη διαπίστωση της έρευνας ότι το 3ο, το 8ο και το 27ο Νηπιαγωγείο Δράμας 

διαθέτουν μικρές αίθουσες διδασκαλίας. 

Ε) Τη διαπίστωση της έρευνας ότι σε τρία (3) νηπιαγωγεία το Τμήμα Ένταξης 

λειτουργεί σε βοηθητικούς χώρους. 

ΣΤ) Τη διαπίστωση της έρευνας ότι σε τρία (3) νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος δεν 

είναι επαρκής. 

Ζ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Δράμας, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Η) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Δράμας, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Προτείνουμε τα παρακάτω για τα δημόσια νηπιαγωγεία της πόλης της 

Δράμας: 

Να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών περιφερειών, 

ώστε να μειωθεί ο αριθμός των νηπίων στα νηπιαγωγεία τα οποία δεν έχουν επαρκή 

αύλειο χώρο, να μειωθεί το μαθητικό δυναμικό σε τρία νηπιαγωγεία (3ο, 8ο, 27ο) τα 

οποία έχουν μικρές αίθουσες διδασκαλίας και να αξιοποιηθούν καλύτερα 

νηπιαγωγεία με σχετικά μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας (16ο, 19ο, 22ο, 26ο). Επίσης 

πρέπει να εξευρεθούν – διαμορφωθούν χώροι προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη 

λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης στο 1ο, 6ο και 19ο Νηπιαγωγείο Δράμας.  

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στους 

περιφερειακούς οικισμούς της Δ.Ε. Δράμας επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών 

φοίτησης των νηπίων της περιοχής. Επισημαίνουμε όμως το γεγονός ότι τρία (3) 

νηπιαγωγεία (Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου και Μυλοποτάμου) λειτουργούν με 

αριθμό νηπίων μικρότερο από τον ελάχιστο προβλεπόμενο από την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι στα λειτουργούντα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 19 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 39 ΤΜΗΜΑΤΑ 39 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

677 

ΕΥΡΟΣ 
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 

ΝΗΠΙΩΝ 

699 – 797 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 21: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στην πόλη της Δράμας, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 26: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Δράμας (πόλη) 

επαρκούν 
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Εικόνα 27: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων Δράμας (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 11 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 14 ΤΜΗΜΑΤΑ 15 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

215 
ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
301 – 328 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 22: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Δράμας (εκτός της πόλης της Δράμας), αποτύπωση της 
λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 



107 
 

 
Εικόνα 28: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Δράμας (περιφερειακά) 

 

 
Εικόνα 29: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων περιφερειακών οικισμών της Δράμας (Ο χάρτης αντλήθηκε 

από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δεκαέξι (16) δημόσιων δημοτικών σχολείων στην 

πόλη της Δράμας, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν εκατό εξήντα έξι (166) 

τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 2.609 μαθητές και τη λειτουργία των επτά 

(7) δημόσιων δημοτικών σχολείων σε οικισμούς περιφερειακά της Δράμας 

επαρκούν 
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όπου λειτουργούν σαράντα επτά (47) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 651 

μαθητές.  

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα δημόσια δημοτικά σχολεία 

στην πόλη της Δράμας δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 157 τμήματα 

διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε 

σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται 

να φοιτήσουν μέχρι 2.746 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο 

αριθμό μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 3.739 μαθητές. 

Γ) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τις οποίες στα υπάρχοντα δημόσια 

δημοτικά σχολεία που λειτουργούν σε οικισμούς πλησίον της Δράμας 

δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 46 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την 

τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 

675 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά 

τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 

1.107 μαθητές. 

Δ) Τη λειτουργικότητα όλων των παραπάνω δημοτικών σχολείων (αριθμός 

μαθητών και τμήματα). 

Ε) Την πρόταση της έρευνάς μας για μη λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας σε 

αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

ΣΤ) Το γεγονός ότι το 7ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας δεν διαθέτει επαρκή αύλειο 

χώρο. 

Ζ) Το γεγονός ότι το Δημοτικό Σχολείο Νέας Αμισού διαθέτει 8 αίθουσες 

διδασκαλίας ενώ λειτουργεί με 9 τμήματα διδασκαλίας (το 9ο τμήμα 

λειτουργεί στην αίθουσα ολοημέρου).  

Η) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Δράμας, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Θ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Δράμας, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ι) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 17 περίπου μαθητές για τα δημοτικά σχολεία στην 

πόλη της Δράμας. 
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Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στην πόλη της 

Δράμας επαρκούν οριακά, ως προς τη λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας, για να 

καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της πόλης. Επιπρόσθετα, προτείνεται 

να εξεταστεί η δυνατότητα μικρής αναπροσαρμογής των σχολικών περιφερειών στην 

πόλη της Δράμας, ώστε να γίνει ορθολογικότερη και αναλογικότερη κατανομή του 

μαθητικού πληθυσμού. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στους 

οικισμούς πλησίον της πόλης της Δράμας επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες 

φοίτησης των μαθητών της περιοχής. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί αν επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία 

του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σεβάστειας – Μαυρόβατου ως διεδρικού με τη 

λειτουργία τριών τάξεων στο διδακτήριο του οικισμού του Μαυρόβατου, τριών 

τάξεων στο διδακτήριο του οικισμού της  Νέας Σεβάστειας, του ολοήμερου τμήματος 

στο διδακτήριο του οικισμού της Νέας Σεβάστειας και του εργαστηρίου 

πληροφορικής στο διδακτήριο του οικισμού της Νέας Σεβάστειας.   

ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

16 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 16 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 166 ΤΜΗΜΑΤΑ 157 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

2.609 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 2746 
έως 3739 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 23: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων στην πόλη της Δράμας, αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 30: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Δράμας (πόλη) 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

7 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 7 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 47 ΤΜΗΜΑΤΑ 46 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

651 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 675 
έως 1107 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 24: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων στους οικισμούς πλησίον της πόλης της Δράμας, αποτύπωση 
της λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 31: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Δράμας (περιφερειακά) 

επαρκούν 

επαρκούν 
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Εικόνα 32: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων στην πόλη της Δράμας (Ο χάρτης αντλήθηκε από 

το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

 
Εικόνα 33: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Δράμας (πλην της πόλης της Δράμας) (Ο 

χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της 
έρευνας) 
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Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια όλων των δημοτικών ενοτήτων του  Δήμου Δράμας,  συνοψίζουμε την 

πρόταση και τις επισημάνσεις μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών περιφερειών, ώστε 

να μειωθεί ο αριθμός των νηπίων στα νηπιαγωγεία τα οποία δεν έχουν επαρκή 

αύλειο χώρο, να μειωθεί ο αριθμός των νηπίων στα τρία νηπιαγωγεία (3ο, 8ο, 

27ο) τα οποία έχουν μικρές αίθουσες διδασκαλίας και να αξιοποιηθούν 

καλύτερα νηπιαγωγεία με σχετικά μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας (16ο, 19ο, 22ο, 

26ο).  

➢ Να εξευρεθούν – διαμορφωθούν χώροι προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη 

λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης στο 1ο, 6ο και 19ο Νηπιαγωγείο Δράμας.  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα της μελλοντικής λειτουργίας των τριών 

περιφερειακών στην πόλη της Δράμας νηπιαγωγείων (Μικροχωρίου, 

Μοναστηρακίου και Μυλοποτάμου), τα οποία ήδη λειτουργούν με αριθμό 

νηπίων μικρότερο από τον ελάχιστο προβλεπόμενο.  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα μικρής αναπροσαρμογής των σχολικών 

περιφερειών των δημοτικών σχολείων  στην πόλη της Δράμας, ώστε να γίνει 

ορθολογικότερη και αναλογικότερη κατανομή του μαθητικού πληθυσμού. 

➢ Να εξεταστεί αν επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου 

Νέας Σεβάστειας – Μαυρόβατου, ως διεδρικού.  
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2.1.2 Δήμος Δοξάτου 

2.1.2.1 Δημοτική Ενότητα Δοξάτου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Δοξάτου από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή στα νηπιαγωγεία. Σήμερα λειτουργούν έξι (6) νηπιαγωγεία με οκτώ (8) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 111 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Δοξάτου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί το Δημοτικό 

Σχολείο Αγίου Αθανασίου ενώ έχει παύσει τη λειτουργία του λόγω συγχώνευσης το 

Δημοτικό Σχολείο Νέου Κεφαλαρίου. Σήμερα λειτουργούν τέσσερα (4) δημοτικά 

σχολεία με είκοσι οκτώ (28) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 405 μαθητές 

και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Δοξάτου παρουσίαζαν διακύμανση καθ’ όλη την 

εικοσαετία 2000-2019 σημειώνοντας μια μικρή αύξηση το 2010 η οποία δεν κράτησε 

για πολύ και έως το 2014 ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε στο ήμισυ. Από το 2015 

έως και το 2019 οι γεννήσεις παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα. Για τα επόμενα 

δέκα έτη, σύμφωνα με τις στατιστικές μεθόδους (γραμμική παλινδρόμηση και 

εκθετική εξομάλυνση) οι γεννήσεις θα παρουσιάσουν μια μικρή σταδιακή μείωση, 

αντίθετα τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση τη γεωμετρική 

προβολή παρουσιάζουν είναι ποιο αισιόδοξά και δείχνουν μια σταθεροποίηση στα 

επίπεδά της προηγούμενης πενταετίας. Τα ανωτέρω θα ισχύουν υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Δοξάτου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 76 76 76 76 

2001 68 68 68 68 

2002 59 59 59 59 

2003 70 70 70 70 

2004 67 67 67 67 

2005 66 66 66 66 

2006 75 75 75 75 

2007 70 70 70 70 

2008 68 68 68 68 

2009 65 65 65 65 

2010 82 82 82 82 

2011 61 61 61 61 

2012 61 61 61 61 

2013 52 52 52 52 

2014 45 45 45 45 

2015 55 55 55 55 

2016 51 51 51 51 

2017 56 56 56 56 

2018 43 43 43 43 

2019 54 54 54 54 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 54 53 49 50 

2021 54 52 48 49 

2022 54 52 47 48 

2023 53 51 45 47 

2024 53 50 44 46 

2025 53 49 43 45 

2026 53 48 42 44 

2027 53 48 40 41 

2028 53 47 39 40 

2029 53 46 38 40 

2030 52 45 37 38 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -31% -40% -52% -51% 

2010-2030 -36% -45% -55% -54% 

2019-2030 -3% -16% -32% -30% 

Πίνακας 25: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Δοξάτου (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων καθώς και η διαφορά των 

αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα στη γραφική 

παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις 

αυξομειώσεις στις γεννήσεις και τη διαφορά στα αποτελέσματα της προβολής των 

γεννήσεων της επόμενης δεκαετίας μεταξύ των μεθόδων προβολής που 

εφαρμόσαμε. Συγκεκριμένα οι στατιστικές μέθοδοι (γραμμική παλινδρόμηση και 

εκθετική εξομάλυνση) παρουσιάζουν μείωση στις γεννήσεις σε αντίθεση με τη 
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γεωμετρική προβολή (με βάση τις γεννήσεις 19ετών) τα αποτελέσματα της οποίας 

παρουσιάζουν πολύ μικρότερη μείωση ενώ τα αποτελέσματα της γεωμετρικής 

προβολής (με βάση τις γεννήσεις 5ετών) παρουσιάζουν μια σταθεροποίηση στα 

επίπεδά της προηγούμενης πενταετίας. 

 
Εικόνα 34: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων στη Δ.Ε. Δοξάτου και πρόβλεψη γεννήσεων με 

βάση τις μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Δοξάτου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Νήπια 

2006 75 2011-2012 91 121% 

2007 70 2012-2013 73 104% 

2008 68 2013-2014 77 113% 

2009 65 2014-2015 63 97% 

2010 82 2015-2016 82 100% 

2011 61 2016-2017 64 105% 

2012 61 2017-2018 56 92% 
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2013 52 2018-2019 59 113% 

2014 45 2019-2020 58 129% 

2015 55 2020-2021 56 102% 

Μέσος όρος 108% 

Πίνακας 26: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Δοξάτου 

Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι σχεδόν σε όλη τη δεκαετία ο αριθμός 

των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν ίσος ή μεγαλύτερος του 

αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Δοξάτου. 

Συγκεκριμένα κατά μέσο όρο οι εγγραφές ήταν 8% περισσότερες από τις γεννήσεις. 

Τον ακριβή λόγο του αυξημένου ποσοστού των νηπίων δεν γνωρίζουμε, υποθέτουμε 

ότι μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων ή στη 

μετανάστευση.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Δοξάτου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2006 75 2011-2012   91 

2007 70 2012-2013   73 

2008 68 2013-2014   77 

2009 65 2014-2015   63 

2010 82 2015-2016   82 

2011 61 2016-2017   64 

2012 61 2017-2018   56 

2013 52 2018-2019   59 

2014 45 2019-2020 56 58 

2015 55 2020-2021 55 56 

2016 51 2021-2022 59 55 

2017 56 2022-2023 45 60 

2018 43 2023-2024 57 46 

2019 54 2024-2025 51 58 

2020 49 2025-2026 50 53 

2021 48 2026-2027 49 51 

2022 47 2027-2028 47 50 

2023 45 2028-2029 46 49 

2024 44 2029-2030 45 47 

2025 43 2030-2031 44 46 

Πίνακας 27: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Δοξάτου με βάση 
τη γραμμική παλινδρόμηση 
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Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται και στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η σύγκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία καθ’ όλη την περίοδο.  

 
Εικόνα 35: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση) 

και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του ποσοστού των εγγραφέντων 
νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 
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τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε 

κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Δοξάτου 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 68 

          119% 

        137% 139% 

      116% 106% 103% 

    115% 107% 107% 106% 

  144% 133% 135% 135% 132% 

120% 113% 112% 113% 112% 116% 

114% 106% 100% 99% 99% 99% 

128% 124% 124% 121% 121% 118% 

126% 118% 112% 111% 106% 108% 

107% 111% 110% 111% 111%   

113% 115% 110% 110%     

98% 97% 97%       

115% 115%         

129%           

117% 116% 112% 114% 115% 115% 
 

        119% 

2002 59         137% 139% 

2003 70       116% 106% 103% 

2004 67     115% 107% 107% 106% 

2005 66   144% 133% 135% 135% 132% 

2006 75 120% 113% 112% 113% 112% 116% 

2007 70 114% 106% 100% 99% 99% 99% 

2008 68 128% 124% 124% 121% 121% 118% 

2009 65 126% 118% 112% 111% 106% 108% 

2010 82 107% 111% 110% 111% 111%   

2011 61 113% 115% 110% 110%     

2012 61 98% 97% 97%       

2013 52 115% 115%         

2014 45 129%           

Μέσος Όρος 117% 116% 112% 114% 115% 115% 

Πίνακας 28: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Δοξάτου 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι καθ’ όλη την περίοδο 2001 έως 2014 υπάρχει 

απόκλιση μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο 

δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος του ποσοστού είναι κατά 12-17% 

μεγαλύτερο σε όλες τις τάξεις. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται σε 

μετακινήσεις πληθυσμού, σε μαθητές που διαμένουν στη Δ.Ε. Δοξάτου αλλά 

γεννήθηκαν και δηλώθηκαν σε άλλη δημοτική ενότητα και ίσως στην εγγραφή 

αλλοδαπών μαθητών. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Δοξάτου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 
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γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των εγγραφέντων 

μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία. με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη,  Δ.Ε.  Δοξάτου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 75 2012-2013 90 95 77 81 81 81 505 
2007 70 2013-2014 80 85 88 72 74 82 481 
2008 68 2014-2015 87 74 84 89 72 72 478 
2009 65 2015-2016 82 84 70 85 89 71 481 
2010 82 2016-2017 88 77 84 69 84 87 489 
2011 61 2017-2018 69 91 73 82 69 87 471 
2012 61 2018-2019 60 70 90 72 82 69 443 
2013 52 2019-2020 60 59 67 91 69 80 426 
2014 45 2020-2021 58 60 59 67 91 70 405 

2015 55 2021-2022 64 52 58 69 70 95 409 
2016 51 2022-2023 60 64 51 59 70 70 373 
2017 56 2023-2024 65 59 62 51 60 70 368 
2018 43 2024-2025 50 65 57 62 52 60 347 
2019 54 2025-2026 63 50 63 58 63 52 349 

2020 49 2026-2027 57 63 48 64 59 63 354 
2021 48 2027-2028 56 57 61 49 64 59 345 
2022 47 2028-2029 54 55 55 61 49 65 340 
2023 45 2029-2030 53 54 54 56 62 50 328 
2024 44 2030-2031 51 52 52 54 56 62 329 

Πίνακας 29: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Δοξάτου. 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των 

μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα 

σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών, η οποία στο τέλος της 

δεκαετίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 19% περίπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  
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Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων  

που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νηπίων που 

γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 8% μεγαλύτερο ενώ το ποσοστό των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, παρουσιάζουν το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής και είναι κοντά στο 100% (97-100%). 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων  που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Δοξάτου 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             101% 

2008-2009           91% 97% 

2009-2010         94% 100% 99% 

2010-2011       93% 101% 100% 98% 

2011-2012 91 99% 94% 99% 101% 99% 104% 

2012-2013 73 110% 93% 95% 99% 100% 100% 

2013-2014 77 113% 97% 100% 98% 100% 98% 

2014-2015 63 130% 94% 95% 99% 96% 101% 

2015-2016 82 107% 103% 99% 101% 100%   

2016-2017 64 108% 101% 96% 100%     

2017-2018 56 107% 98% 100%       

2018-2019 59 102% 100%         

2019-2020 58 100%           

Μέσος Όρος 108% 98% 97% 99% 98% 100% 

Πίνακας 30: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
της Δ.Ε. Δοξάτου 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Δοξάτου 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 91 2012-2013 90 95 77 81 81 81 505 
2012-2013 73 2013-2014 80 85 88 72 74 82 481 

2013-2014 77 2014-2015 87 74 84 89 72 72 478 

2014-2015 63 2015-2016 82 84 70 85 89 71 481 

2015-2016 82 2016-2017 88 77 84 69 84 87 489 

2016-2017 64 2017-2018 69 91 73 82 69 87 471 

2017-2018 56 2018-2019 60 70 90 72 82 69 443 

2018-2019 59 2019-2020 60 59 67 91 69 80 426 

2019-2020 58 2020-2021 58 60 59 67 91 70 405 

2020-2021 56 2021-2022 61 57 58 58 66 91 390 
2021-2022 55 2022-2023 60 59 55 58 57 66 354 
2022-2023 60 2023-2024 65 58 57 54 57 57 349 
2023-2024 46 2024-2025 50 64 56 57 53 56 337 
2024-2025 58 2025-2026 63 49 62 56 56 53 339 
2025-2026 53 2026-2027 57 61 47 61 55 56 338 
2026-2027 51 2027-2028 56 56 60 47 60 55 333 
2027-2028 50 2028-2029 54 54 54 59 46 60 328 
2028-2029 49 2029-2030 53 53 53 54 58 46 316 
2029-2030 47 2030-2031 51 52 51 52 53 58 317 

Πίνακας 31: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 
μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Δοξάτου 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 22%, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει 

σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση, οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν 

θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Δοξάτου 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις δυο προαναφερόμενες 

μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει 

σχεδόν ταύτιση των δυο μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών και ο συνολικός αριθμός 

των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σταδιακή μείωση. 
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Εικόνα 36: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Δοξάτου από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 25 

νήπια. Στο νηπιαγωγείο λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε 

δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 56 τ.μ., μικρή κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 10 τ.μ., αίθουσα 

ανάπαυσης επιφάνειας 54 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί 

σε βοηθητικό χώρο. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 15 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 43 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 28 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί εντός του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου 

(συστεγαζόμενο) και διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 43 και 42 τ.μ. 

αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης επαρκή αύλειο χώρο.  
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2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 21 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο εντός του αύλειου 

χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου, διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 64 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 10 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 43 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 12 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 67 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Δοξάτου λειτουργούν έξι (6) νηπιαγωγεία με οκτώ (8) τμήματα 

διδασκαλίας.  

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο λειτουργεί σε χώρο εντός δημοτικού σχολείου. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Μόνο ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Μόνο δύο (2) νηπιαγωγεία διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Στο μοναδικό νηπιαγωγείο όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, αυτό λειτουργεί 

σε βοηθητικό χώρο. 

✓ Σε όλα τα νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος είναι επαρκής. 
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Εικόνα 37: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Δοξάτου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 38 έως 44. 
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2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 17 

φοιτώντων νηπίων. 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 34. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 42 έως 50. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 17 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 50 

φοιτώντων νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Δοξάτου είναι δυνατή η λειτουργία δέκα (10) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από  194 έως 212. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ (3 

ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΔΟΞΑΤΟΥ 2 25 2 44 38 

2ο ΔΟΞΑΤΟΥ 1 15 1 17 17 

1ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 28 2 34 30 

2ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 21 2 50 42 

ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 1 10 1 17 17 

ΚΥΡΓΙΩΝ 1 12 2 50 50 

ΣΥΝΟΛΟ 8 111 10 212 194 

Πίνακας 32: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Δοξάτου και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 38: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Δοξάτου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί δείκτες 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 145 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 30 τ.μ. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 20 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 10 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 30 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

105 μαθητές. 
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ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 28 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 21 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 16 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 19 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα επιφάνειας 54 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 77 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 21 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 21 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα επιφάνειας 23 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 78 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 
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o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 24 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής 

Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα επιφάνειας 32 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και ότι το 

σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Δοξάτου λειτουργούν τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν είκοσι οκτώ (28) τμήματα διδασκαλίας.    

✓ Είκοσι τρεις (23) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Υπάρχουν πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια μικρότερη από 37,5 

τ.μ. (βασικό κριτήριο χωρητικότητας). 

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες – χώρους για τη λειτουργία του 

ολοήμερου προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Σε ένα (1) από τα δύο (2) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τάξης Υποδοχής 

διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα. 

✓ Στα τρία (3) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης διατίθεται 

ξεχωριστή αίθουσα.  

✓ Τα δημοτικά σχολεία δεν διαθέτουν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων ούτε 

γυμναστήριο. 

✓ Μόνο ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 
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Εικόνα 39: Καταλληλότητα αιθουσών δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Δοξάτου 

 
Εικόνα 40: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Δοξάτου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  
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o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες, με επιφάνεια 30 τ.μ. η καθεμιά, θα 

λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο 

αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 40 μαθητών.  

Οι υπόλοιπες τρεις (3) μικρές αίθουσες θα χρησιμοποιηθούν για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 165 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 105 μαθητές.  

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι η αίθουσα επιφάνειας 28 τ.μ. θα λειτουργεί ως αίθουσα 

διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. 

Συγκεκριμένα θα έχει μέγιστο δυναμικό 19 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 178 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 
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Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 112 μαθητές. 

 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 96 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΡΓΙΩΝ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 13 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 78 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός μαθητών 
βάσει εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος αριθμός 
μαθητών 

ΔΟΞΑΤΟΥ 9 145 7 165 105 

1ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 7 105 7 178 112 

2ο ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 6 77 6 150 96 

ΚΥΡΓΙΩΝ 6 78 6 150 78 

ΣΥΝΟΛΟ 28 405 26 643 391 

Πίνακας 33: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Δοξάτου και αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας  
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Εικόνα 41: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Δοξάτου 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των έξι (6) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Δοξάτου, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 111 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας, βάσει των οποίων στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία στη Δ.Ε. Δοξάτου δύνανται να 

λειτουργήσουν 10 τμήματα διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου 

αριθμού φοιτώντων νηπίων από 194 έως 212.  

Γ) Τη γεωγραφική κατανομή των παραπάνω νηπιαγωγείων. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Δοξάτου, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Δοξάτου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Δοξάτου 

επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των νηπίων της περιοχής. 

Προτείνεται η εξεύρεση – διαμόρφωση χώρου για την επίτευξη της εύρυθμης 

λειτουργίας του Τμήματος Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Δοξάτου. 

Τέλος, επισημαίνουμε το γεγονός ότι στα λειτουργούντα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ 10 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

111 

ΕΥΡΟΣ 
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

194 – 212 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 34: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Δοξάτου, αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 42: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Δοξάτου 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων δημοτικών σχολείων στη 

Δ.Ε. Δοξάτου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν είκοσι οκτώ (28) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 405 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα, σύμφωνα με τα οποία στα δημόσια δημοτικά σχολεία 

της Δ.Ε. Δοξάτου δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 26 τμήματα 

διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε 

σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται 

επαρκούν 
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να φοιτήσουν μέχρι 391 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό 

μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 643 μαθητές. 

Γ) Τη λειτουργικότητα των δύο δημοτικών σχολείων στον οικισμό του Αγίου 

Αθανασίου (μαθητές, τμήματα, αίθουσες κ.λπ.). 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Δοξάτου, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Δοξάτου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

ΣΤ)  Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 16 περίπου μαθητές στα δημοτικά σχολεία του Αγίου 

Αθανασίου, 15 μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο Δοξάτου και 13 μαθητές στο 

Δημοτικό Σχολείο Κυργίων. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αναλογικότερης κατανομής 

των μαθητών στα δύο δημοτικά σχολεία στον οικισμό του Αγίου Αθανασίου. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. 

Δοξάτου επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των μαθητών της 

περιοχής. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η λειτουργία επιπλέον τμήματος 

διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Δοξάτου, θα χρησιμοποιηθούν οι τρεις μικρές 

αίθουσες διδασκαλίας (επιφάνειας 20, 20 και 10 τ.μ. αντίστοιχα). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 28 ΤΜΗΜΑΤΑ 26 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

405 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 391  
έως 643 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 35: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Δοξάτου, αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 43: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Δοξάτου  

επαρκούν 
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2.1.2.2 Δημοτική Ενότητα Καλαμπακίου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Καλαμπακίου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν καταργηθεί δύο 

νηπιαγωγεία (Αγίας Παρασκευής και Νεροφράχτη). Σήμερα λειτουργούν τέσσερα (4) 

νηπιαγωγεία με πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 73 νήπια Α΄ και  Β΄ 

ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Καλαμπακίου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν υποβιβασθεί τα 

δύο δημοτικά σχολεία του Καλαμπακίου ενώ έχουν παύσει τη λειτουργία τους λόγω 

συγχώνευσης τα δημοτικά σχολεία της Αγίας Παρασκευής και του Καλαμώνα. Σήμερα 

λειτουργούν δύο (2) δημοτικά σχολεία με δεκαεπτά (17) τμήματα διδασκαλίας στα 

οποία φοιτούν 230 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Καλαμπακίου παρουσίαζαν μεγάλες διακύμανση καθ’ όλη 

την εικοσαετία 2000-2019. Από το 2008 οι γεννήσεις μειώνονται σταδιακά και θα 

συνεχιστεί η πτωτική τάση και για την επόμενη δεκαετία βάσει των αποτελεσμάτων 

και των τεσσάρων προβολών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά.  

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Καλαμπακίου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 2000 47 47 47 47 

2001 51 51 51 51 

2002 44 44 44 44 

2003 35 35 35 35 

2004 55 55 55 55 

2005 56 56 56 56 

2006 36 36 36 36 

2007 57 57 57 57 

2008 44 44 44 44 
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2009 43 43 43 43 

2010 39 39 39 39 

2011 39 39 39 39 

2012 40 40 40 40 

2013 27 27 27 27 

2014 29 29 29 29 

2015 37 37 37 37 

2016 24 24 24 24 

2017 33 33 33 33 

2018 26 26 26 26 

2019 24 24 24 24 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 23 23 26 25 

2021 23 22 25 24 

2022 22 22 23 23 

2023 22 21 22 21 

2024 21 20 21 20 

2025 21 20 19 19 

2026 20 19 18 18 

2027 20 18 17 16 

2028 19 18 16 15 

2029 19 17 14 14 

2030 18 17 13 12 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -61% -65% -72% -73% 

2010-2030 -53% -57% -67% -68% 

2019-2030 -24% -31% -46% -48% 

Πίνακας 36: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ.Ε. Καλαμπακίου (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις 

μεγάλες αυξομειώσεις στις γεννήσεις και τη σταδιακή μείωση των γεννήσεων από το 

2008 έως σήμερα η οποία θα συνεχίζεται και την επόμενη δεκαετία με βάση τα 

αποτελέσματα των προβολών. Επίσης από το διάγραμμα είναι εμφανές ότι δεν 

υπάρχει μεγάλη απόκλιση στα αποτελέσματα των μεθόδων προβολής που 

εφαρμόσαμε. 



138 
 

 
Εικόνα 44: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων στη Δ.Ε. Καλαμπακίου και πρόβλεψη 

γεννήσεων με βάση τις μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής  

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Καλαμπακίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 36 2011-2012 48 133% 

2007 57 2012-2013 52 91% 

2008 44 2013-2014 43 98% 

2009 43 2014-2015 46 107% 

2010 39 2015-2016 40 103% 

2011 39 2016-2017 47 121% 

2012 40 2017-2018 43 108% 

2013 27 2018-2019 49 181% 

2014 29 2019-2020 27 93% 

2015 37 2020-2021 45 122% 

Μέσος όρος 116% 

Πίνακας 37: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Καλαμπακίου 
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Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι σχεδόν σε όλη τη δεκαετία ο αριθμός 

των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μεγαλύτερος του αριθμού 

των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Καλαμπακίου. 

Συγκεκριμένα κατά μέσο όρο οι εγγραφές ήταν 16% περισσότερες από τις γεννήσεις. 

Τον ακριβή λόγο του αυξημένου ποσοστού των νηπίων δεν γνωρίζουμε, υποθέτουμε 

ότι μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων ή στη 

μετανάστευση.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Καλαμπακίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2006 36 2011-2012   48 

2007 57 2012-2013   52 

2008 44 2013-2014   43 

2009 43 2014-2015   46 

2010 39 2015-2016   40 

2011 39 2016-2017   47 

2012 40 2017-2018   43 

2013 27 2018-2019   49 

2014 29 2019-2020 42 27 

2015 37 2020-2021 28 45 

2016 24 2021-2022 38 28 

2017 33 2022-2023 30 38 

2018 26 2023-2024 28 30 

2019 24 2024-2025 30 28 

2020 26 2025-2026 28 30 

2021 25 2026-2027 27 28 

2022 23 2027-2028 25 27 

2023 22 2028-2029 24 25 

2024 21 2029-2030 22 24 

2025 19 2030-2031 21 22 

Πίνακας 38: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Καλαμπακίου 
με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση  

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 
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εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και τον αριθμό των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 

 
Εικόνα 45: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση την γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το 

ποσοστό εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 



141 
 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Καλαμπακίου 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 51           104% 

2002 44         89% 93% 

2003 35       103% 97% 97% 

2004 55     100% 93% 93% 95% 

2005 56   95% 91% 86% 88% 86% 

2006 36 133% 117% 114% 114% 117% 114% 

2007 57 88% 86% 89% 89% 86% 86% 

2008 44 91% 70% 70% 70% 77% 75% 

2009 43 116% 107% 98% 102% 102% 102% 

2010 39 97% 97% 108% 103% 103%   
2011 39 113% 118% 113% 115%     
2012 40 88% 93% 95%       
2013 27 122% 141%         
2014 29 86%           

Μέσος Όρος 117% 103% 98% 97% 95% 95% 

Πίνακας 39: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου της 
Δ.Ε. Καλαμπακίου 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι καθ’ όλη την περίοδο 2001 έως 2014 υπάρχει 

απόκλιση μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο 

δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος του ποσοστού είναι κατά 3-17% 

μεγαλύτερο στις πρώτες δύο τάξεις και 2-5% μικρότερο στις τελευταίες τέσσερης 

τάξεις. Η διαφορά αυτή πιθανότατα να οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού, στη 

μετανάστευση, σε μαθητές που διαμένουν στη Δ.Ε. Καλαμπακίου αλλά γεννήθηκαν 

και δηλώθηκαν σε άλλη δημοτική ενότητα και ίσως στην εγγραφή αλλοδαπών 

μαθητών. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Καλαμπακίου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των εγγραφέντων 

μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Καλαμπακίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 36 2012-2013 48 53 55 36 39 53 284 

2007 57 2013-2014 50 42 51 51 34 41 269 

2008 44 2014-2015 40 49 41 48 51 34 263 

2009 43 2015-2016 50 31 51 41 49 52 274 

2010 39 2016-2017 38 46 31 51 42 48 256 

2011 39 2017-2018 44 38 42 31 49 41 245 

2012 40 2018-2019 35 46 42 44 34 49 250 

2013 27 2019-2020 33 37 44 40 44 33 231 

2014 29 2020-2021 25 38 38 45 40 44 230 

2015 37 2021-2022 38 30 26 39 37 37 207 

2016 24 2022-2023 25 38 28 26 38 37 192 

2017 33 2023-2024 34 25 36 28 26 38 187 

2018 26 2024-2025 27 34 23 36 27 26 173 

2019 24 2025-2026 25 27 32 23 35 27 170 

2020 26 2026-2027 27 25 25 32 23 35 167 

2021 25 2027-2028 26 27 23 25 31 23 155 

2022 23 2028-2029 24 25 25 23 25 31 154 

2023 22 2029-2030 23 24 24 25 23 25 143 

2024 21 2030-2031 22 23 23 24 24 23 138 

Πίνακας 40: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Καλαμπακίου 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών, η οποία στο τέλος της 

δεκαετίας θα φτάσει σε ποσοστό 40% περίπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες 

θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία 

θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  



143 
 

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων  

που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νηπίων που 

γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 8% μυκρότερο ενώ ο μέσος όρος του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, 

παρουσιάζει μια μικρή διακύμανση και είναι κοντά στο 100% . 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται 
από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Καλαμπακίου 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             105% 

2008-2009           94% 100% 

2009-2010         93% 100% 102% 

2010-2011       96% 94% 102% 98% 

2011-2012 48 100% 88% 98% 100% 102% 98% 

2012-2013 52 96% 98% 104% 100% 96% 100% 

2013-2014 43 93% 78% 100% 100% 110% 97% 

2014-2015 46 109% 92% 91% 105% 100% 100% 

2015-2016 40 95% 100% 111% 95% 100%   

2016-2017 47 94% 105% 96% 102%     

2017-2018 43 81% 106% 103%       

2018-2019 49 67% 115%         

2019-2020 27 93%           

Μέσος Όρος 92% 98% 100% 99% 101% 100% 

Πίνακας 41: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 
Καλαμπακίου  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Καλαμπακίου 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 48 2012-2013 48 53 55 36 39 53 284 

2012-2013 52 2013-2014 50 42 51 51 34 41 269 

2013-2014 43 2014-2015 40 49 41 48 51 34 263 

2014-2015 46 2015-2016 50 31 51 41 49 52 274 

2015-2016 40 2016-2017 38 46 31 51 42 48 256 

2016-2017 47 2017-2018 44 38 42 31 49 41 245 

2017-2018 43 2018-2019 35 46 42 44 34 49 250 

2018-2019 49 2019-2020 33 37 44 40 44 33 231 

2019-2020 27 2020-2021 25 38 38 45 40 44 230 

2020-2021 45 2021-2022 41 24 38 37 45 40 226 

2021-2022 28 2022-2023 26 40 24 37 38 45 211 

2022-2023 38 2023-2024 35 25 40 24 38 38 200 

2023-2024 30 2024-2025 28 34 25 40 24 38 188 

2024-2025 28 2025-2026 26 27 34 24 40 24 175 

2025-2026 30 2026-2027 28 25 27 34 25 40 178 

2026-2027 28 2027-2028 26 27 25 27 34 25 163 

2027-2028 27 2028-2029 25 26 27 24 27 34 162 

2028-2029 25 2029-2030 23 24 25 26 25 27 151 

2029-2030 24 2030-2031 22 23 24 25 27 25 145 

Πίνακας 42: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Καλαμπακίου 

Παρατηρώντας τον προηγούμενο πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών, η οποία στο τέλος της 

δεκαετίας θα φτάσει περίπου στο 37%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε 

Καλαμπακίου καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις δυο 

προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σημαντική μείωση. 
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Εικόνα 46: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Καλαμπακίου από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31.  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 25 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 42 τ.μ., μικρή κουζίνα – 

τραπεζαρία επιφάνειας 10 τ.μ και επαρκή αύλειο χώρο.  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 28 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 64 τ.μ., πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 24 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΝΑ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 10 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 42 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΤΕΛΙΑΣ  
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Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 10 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 28 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Καλαμπακίου λειτουργούν τέσσερα (4) νηπιαγωγεία με πέντε (5) 

τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Ένα (1)  νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Μόνο ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Σε όλα τα νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος είναι επαρκής. 

 
Εικόνα 47: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Καλαμπακίου 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 34. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 42 έως 50. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΝΑ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 

17 φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΤΕΛΙΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 

14 φοιτώντων νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Καλαμπακίου είναι δυνατή η λειτουργία έξι (6) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από  103 έως 115. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 1 25 2 34 30 

2ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 2 28 2 50 42 

ΚΑΛΑΜΩΝΑ 1 10 1 17 17 

ΦΤΕΛΙΑΣ 1 10 1 14 14 

ΣΥΝΟΛΟ 5 73 6 115 103 

Πίνακας 43: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Καλαμπακίου και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 48: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Καλαμπακίου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες  

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

84 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  
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o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 96 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 61 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και ότι το 

σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν 11 τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 146 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 32 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 31 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 150 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 18 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 16 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και ότι το 

σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Καλαμπακίου λειτουργούν δύο (2) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν δεκαεπτά (17) τμήματα διδασκαλίας.    

✓ Δεκατρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Υπάρχουν τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια μικρότερη από 

37,5 τ.μ. (βασικό κριτήριο χωρητικότητας). 

✓ Τα δημοτικά σχολεία δεν διαθέτουν αίθουσες – χώρους για τη λειτουργία του 

ολοημέρου (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 
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✓ Σε ένα (1) από τα δύο (2) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τάξης Υποδοχής 

διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα. 

✓ Στο μοναδικό δημοτικό σχολείο όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης δεν διατίθεται 

ξεχωριστή αίθουσα.  

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και ένα (1) 

δημοτικό σχολείο Γυμναστήριο. 

✓ Μόνο ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 

 
Εικόνα 49: Καταλληλότητα αιθουσών δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Καλαμπακίου 
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Εικόνα 50: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Καλαμπακίου 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας.  
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Πρέπει να εξευρεθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και της 

Τάξης Υποδοχής. 

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 90 μαθητές.  

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι τρεις (3) αίθουσες, με επιφάνεια μικρότερη των 37,5 τ.μ., θα 

λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο 

αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν συνολικά μέγιστο δυναμικό τους 63 

μαθητές.  

Η αίθουσα επιφάνειας 25 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής καθώς και για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 238 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 150 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

1ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 6 84 6 150 90 

2ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 11 146 10 238 150 

ΣΥΝΟΛΟ 17 230 16 388 240 

Πίνακας 44: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Καλαμπακίου και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας  
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Εικόνα 51: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Καλαμπακίου 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Καλαμπακίου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν πέντε (5) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 73 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας, βάσει των οποίων στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία στη Δ.Ε. Καλαμπακίου δύνανται να 

λειτουργήσουν 6 τμήματα διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου 

αριθμού φοιτώντων νηπίων από 103 έως 115.  

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Καλαμπακίου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Καλαμπακίου, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. 

Καλαμπακίου επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των νηπίων της 

περιοχής. 

Τέλος, επισημαίνουμε το γεγονός ότι στα λειτουργούντα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ 6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

73 
ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
103-115 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 45: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Καλαμπακίου, αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 52: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Καλαμπακίου 

 
Εικόνα 53: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων Δήμου Δοξάτου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

επαρκούν 
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Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων δημοτικών σχολείων, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργούν δεκαεπτά (17) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 230 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα, σύμφωνα με τα οποία στα δημόσια δημοτικά σχολεία 

της Δ.Ε. Καλαμπακίου δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 16 τμήματα 

διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε 

σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται 

να φοιτήσουν μέχρι 240 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό 

μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 388 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Καλαμπακίου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Καλαμπακίου, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 15 περίπου μαθητές και στα δύο δημοτικά σχολεία του 

Καλαμπακίου. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. 

Καλαμπακίου επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της 

ευρύτερης περιοχής. Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα για αναλογικότερη 

κατανομή των μαθητών στα δύο δημοτικά σχολεία του οικισμού. Επισημαίνεται ότι 

ταυτόχρονα με την αναλογικότερη κατανομή των μαθητών τίθεται και η 

αναγκαιότητα εξεύρεσης – διαμόρφωσης  χώρων για τη λειτουργία του εργαστηρίου 

πληροφορικής και του Τμήματος Ένταξης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπακίου.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

2 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 17 ΤΜΗΜΑΤΑ 16 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

230 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

240 – 388 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 46: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Καλαμπακίου, αποτύπωση της λειτουργίας 
τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 54: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Καλαμπακίου 

 

 
Εικόνα 55: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων του Δήμου Δοξάτου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Δοξάτου, συνοψίζουμε την 

πρόταση και τις επισημάνσεις μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα αναλογικότερης κατανομής των μαθητών στα δύο 

δημοτικά σχολεία του οικισμού του Αγίου Αθανασίου. 

επαρκούν 
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➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα αναλογικότερης κατανομής των μαθητών στα δύο 

δημοτικά σχολεία του οικισμού του Καλαμπακίου. 

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπακίου.  

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία του 

Εργαστηρίου Πληροφορικής στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπακίου.  

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Δοξάτου.   
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2.1.3 Δήμος Κάτω Νευροκοπίου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει ιδρυθεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο (Κάτω Βροντούς) το οποίο είχε καταργηθεί το 2011. Έχει προαχθεί το 2ο 

Νηπιαγωγείο Κάτω Νευροκοπίου και έχει υποβιβασθεί το Νηπιαγωγείο Βώλακα. 

Τέλος, έχουν καταργηθεί δύο (2) νηπιαγωγεία (Λευκογείων και Ποταμών). Σήμερα 

λειτουργούν τέσσερα (4) νηπιαγωγεία με πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 72 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. Ένα (1) νηπιαγωγείο (Βαθύτοπου) είναι σε 

αναστολή λειτουργίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί το 

Δ.Σ. Βαθύτοπου σε τριθέσιο το 2014 και έχει υποβιβασθεί το 2016 σε διθέσιο. Έχει 

επίσης υποβιβασθεί το Δ.Σ. Βώλακα. Τέλος, έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω 

συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, δύο (2) δημοτικά σχολεία (Λευκογείων και 

Ποταμών). Σήμερα λειτουργούν τρία (3) δημοτικά σχολεία με είκοσι (20) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 283 μαθητές και μαθήτριες. Δύο (2) δημοτικά 

σχολεία βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας (Βαθύτοπου, Κάτω Βροντούς). 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου παρουσιάζουν αρκετές 

αυξομειώσεις και στη διάρκεια του χρόνου σημειώνουν μείωση η οποία θα 

συνεχιστεί και για τα επόμενα δέκα έτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων. Τα προαναφερόμενα θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση 

ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχή είτε θετικά είτε 

αρνητικά.  

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 2000 54 54 54 54 
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2001 66 66 66 66 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2002 76 76 76 76 

2003 47 47 47 47 

2004 64 64 64 64 

2005 42 42 42 42 

2006 52 52 52 52 

2007 36 36 36 36 

2008 53 53 53 53 

2009 42 42 42 42 

2010 52 52 52 52 

2011 49 49 49 49 

2012 40 40 40 40 

2013 54 54 54 54 

2014 41 41 41 41 

2015 38 38 38 38 

2016 34 34 34 34 

2017 42 42 42 42 

2018 34 34 34 34 

2019 30 30 30 30 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 29 29 32 18 

2021 28 28 31 18 

2022 27 28 29 18 

2023 26 27 28 18 

2024 25 26 26 17 

2025 25 26 25 18 

2026 24 25 23 17 

2027 23 24 22 18 

2028 22 24 20 17 

2029 22 23 19 17 

2030 21 22 17 17 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -61% -58% -68% -69% 

2010-2030 -60% -57% -67% -68% 

2019-2030 -30% -25% -42% -44% 

Πίνακας 47: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου (2000-2019) και 
αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων καθώς και η διαφορά των 

αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα στη γραφική 

παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις μικρές 

αυξομειώσεις στις γεννήσεις την περίοδο 2000 – 2019 και τη σταδιακή μείωση των 

γεννήσεων από το 2002 έως σήμερα η οποία θα συνεχίζεται και την επόμενη δεκαετία 

με βάση τα αποτελέσματα των τεσσάρων προβολών που εφαρμόσαμε. Επίσης από 

το διάγραμμα είναι εμφανές ότι εκτός από την μέθοδο εκθετικής εξομάλυνσης που 

παρουσιάζει μεγαλύτερη και απότομη μείωση στον αριθμό των γεννήσεων, οι 

υπόλοιπες τρεις προβολές παρουσιάζουν σχεδόν ίδιο αριθμό γεννήσεων για την 

επόμενη δεκαετία σημειώνοντας μικρή σταδιακή μείωση.  
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Εικόνα 56: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων στη Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου και πρόβλεψη 

γεννήσεων με βάση τις μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής  

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

 Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη Δ.Ε. 
Κάτω Νευροκοπίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 52 2011-2012 65 125% 

2007 36 2012-2013 45 125% 

2008 53 2013-2014 40 75% 

2009 42 2014-2015 46 110% 

2010 52 2015-2016 59 113% 

2011 49 2016-2017 47 96% 

2012 40 2017-2018 43 108% 

2013 54 2018-2019 50 93% 

2014 41 2019-2020 45 110% 

2015 38 2020-2021 40 105% 

Μέσος όρος 106% 

Πίνακας 48: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη Δ.Ε. 
Κάτω Νευροκοπίου 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις μικρές αυξομειώσεις, ο αριθμός των 

παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν σε γενικές γραμμές πλησίον του 

αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Κάτω 

Νευροκοπίου. Συγκεκριμένα κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 6% περισσότερες από 

τις γεννήσεις. Για τον ακριβή λόγο των μικρών αυξομειώσεων μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. 

αποκέντρωση) καθώς και στη μετανάστευση.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2006 52 2011-2012   65 

2007 36 2012-2013   45 

2008 53 2013-2014   40 

2009 42 2014-2015   46 

2010 52 2015-2016   59 

2011 49 2016-2017   47 

2012 40 2017-2018   43 

2013 54 2018-2019   50 

2014 41 2019-2020 35 45 

2015 38 2020-2021 32 40 

2016 34 2021-2022 39 36 

2017 42 2022-2023 32 44 

2018 34 2023-2024 28 36 

2019 30 2024-2025 30 32 

2020 32 2025-2026 28 34 

2021 31 2026-2027 27 32 

2022 29 2027-2028 26 31 

2023 28 2028-2029 24 29 

2024 26 2029-2030 23 28 

2025 25 2030-2031 22 26 

Πίνακας 49: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου 
με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση,  

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον σχολικό 

έτος, διαφαίνεται μια μακροπρόθεσμη σταδιακή μείωση του αριθμού των φοιτώντων 

νηπίων για τα επόμενα δέκα έτη περίπου κατά 35%. Τέλος, η διαχρονική εξέλιξη 
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καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των γεννήσεων και των εγγραφών στα 

νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η 

αυξομειώσεις μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και τον αριθμό των μαθητών που 

φοιτούν στα νηπιαγωγεία και η σταδιακή μείωση για τα επόμενα έτη. 

 
Εικόνα 57: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση) 

και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του ποσοστού των εγγραφέντων 
νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που πήγαν σε κάθε τάξη του δημοτικού δχολείου για τα προηγούμενα δέκα 

έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και πήγαν μετά από 

6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα Δημοτικά 

Σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 66           92% 

2002 76         88% 88% 

2003 47       106% 104% 106% 

2004 64     98% 94% 97% 97% 

2005 42   112% 107% 102% 102% 102% 

2006 52 123% 125% 129% 125% 123% 119% 

2007 36 122% 131% 117% 111% 106% 108% 

2008 53 108% 104% 102% 100% 108% 104% 

2009 42 110% 114% 117% 121% 121% 112% 

2010 52 104% 106% 104% 106% 106%   

2011 49 92% 98% 98% 98%     

2012 40 110% 113% 113%       

2013 54 85% 87%         

2014 41 100%           

Μέσος Όρος 106% 110% 109% 107% 106% 103% 

Πίνακας 50: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των παιδιών που 

γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα ο μέσος 

όρος του ποσοστού είναι από 3% έως 10% μεγαλύτερος σε όλες τις τάξεις. Τον ακριβή 

λόγο αυτής της αύξησης δεν γνωρίζουμε, υποθέτουμε ότι μπορεί να οφείλεται στην 

εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αποκέντρωση πληθυσμού). 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Κάτω Νευροκοπίου. Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, 

με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και 

με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία 

της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 52 2012-2013 64 47 63 50 67 61 352 

2007 36 2013-2014 44 65 45 60 49 67 330 

2008 53 2014-2015 57 47 67 43 62 50 326 

2009 42 2015-2016 46 55 42 65 43 62 313 

2010 52 2016-2017 54 48 54 40 64 43 303 

2011 49 2017-2018 45 55 49 53 38 62 302 

2012 40 2018-2019 44 48 54 51 57 39 293 

2013 54 2019-2020 46 45 48 55 51 55 300 

2014 41 2020-2021 41 47 45 48 55 47 283 

2015 38 2021-2022 40 45 59 43 52 54 293 

2016 34 2022-2023 36 42 45 58 42 51 273 

2017 42 2023-2024 44 37 42 44 57 41 266 

2018 34 2024-2025 36 46 37 41 44 56 259 

2019 30 2025-2026 32 37 46 36 40 42 234 

2020 32 2026-2027 34 33 37 45 36 39 224 

2021 31 2027-2028 32 35 33 36 45 35 216 

2022 29 2028-2029 31 34 35 32 36 43 211 

2023 28 2029-2030 29 32 33 34 32 35 196 

2024 26 2030-2031 28 30 32 33 34 31 187 

Πίνακας 51: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Κάτω 
Νευροκοπίου 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

κυμανθεί σε ποσοστό 34% περίπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ. Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 



165 
 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των 

νηπίων που γράφτηκε στην Α’ τάξη καθώς και το ποσοστό των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, παρουσιάζουν το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής και είναι κοντά στο 100%. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           98% 102% 

2009-2010         95% 103% 100% 

2010-2011       96% 96% 100% 100% 

2011-2012 65 98% 102% 103% 97% 98% 97% 

2012-2013 45 98% 107% 89% 95% 95% 103% 

2013-2014 40 143% 96% 98% 98% 108% 96% 

2014-2015 46 100% 104% 102% 104% 100% 92% 

2015-2016 59 92% 102% 98% 102% 100%   

2016-2017 47 96% 107% 100% 100%     

2017-2018 43 102% 102% 100%       

2018-2019 50 92% 102%         

2019-2020 45 91%           

Μέσος Όρος 101% 103% 98% 98% 100% 99% 

Πίνακας 52: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 
Κάτω Νευροκοπίου  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Νευροκοπίου. Ακολουθεί πίνακας με 

τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των 

εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από 

την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα 

με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 65 2012-2013 64 47 63 50 67 61 352 

2012-2013 45 2013-2014 44 65 45 60 49 67 330 

2013-2014 40 2014-2015 57 47 67 43 62 50 326 

2014-2015 46 2015-2016 46 55 42 65 43 62 313 

2015-2016 59 2016-2017 54 48 54 40 64 43 303 

2016-2017 47 2017-2018 45 55 49 53 38 62 302 

2017-2018 43 2018-2019 44 48 54 51 57 39 293 

2018-2019 50 2019-2020 46 45 48 55 51 55 300 

2019-2020 45 2020-2021 41 47 45 48 55 47 283 

2020-2021 40 2021-2022 41 42 46 44 48 54 276 

2021-2022 36 2022-2023 36 42 41 45 44 48 257 

2022-2023 44 2023-2024 45 37 41 41 46 44 254 

2023-2024 36 2024-2025 36 46 37 40 41 45 246 

2024-2025 32 2025-2026 32 37 46 36 40 40 232 

2025-2026 34 2026-2027 34 33 37 45 36 40 225 

2026-2027 32 2027-2028 33 35 33 36 45 36 218 

2027-2028 31 2028-2029 31 34 35 32 36 44 212 

2028-2029 29 2029-2030 30 32 33 34 32 36 197 

2029-2030 28 2030-2031 28 30 31 33 34 32 188 

Πίνακας 53: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό που στο τέλος της 

δεκαετίας θα ανέλθει στο 33%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Κάτω 

Νευροκοπίου καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα 

δημοτικά σχολεία με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο 

ακόλουθο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο 

μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών, αντιθέτως θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει 

σύγκληση και πιθανών οφείλετε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει διαρροή πληθυσμού, 

δηλαδή τα παιδιά που γεννιούνται στη Δ.Ε Κάτω Νευροκοπίου ολοκληρώνουν τη 

φοίτηση τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον τόπο τους. Επίσης είναι εμφανές 

η μακροχρόνια σταδιακή μείωση του πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία η οποία θα 

συνεχιστεί και για την επόμενη δεκαετία υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει 

σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα. 
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Με βάση τα παραπάνω συμπεράνουμε ότι η μείωση των μαθητών οφείλετε καθαρά 

στη μείωση των γεννήσεων. 

 
Εικόνα 58: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 26 νήπια. Στο νηπιαγωγείο λειτουργεί Τμήμα 

Ένταξης. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 54 τ.μ. και κουζίνα – τραπεζαρία 

επιφάνειας 24 τ.μ.. Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. Ο αύλειος χώρος 

του είναι επαρκής. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας 

στο οποίο φοιτούν 21 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία 

(1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 64 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΩΛΑΚΑ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας 

στο οποίο φοιτούν 15 νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το δημοτικό σχολείο 
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του οικισμού και διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 49 τ.μ. ενώ ο 

αύλειος χώρος του είναι επαρκής.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 10 νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με τον 

παιδικό σταθμό του οικισμού και διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 

50 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων:   

Στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου λειτουργούν τέσσερα (4) νηπιαγωγεία με πέντε 

(5) τμήματα διδασκαλίας. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Ένα (1) μόνο νηπιαγωγείο διαθέτει κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Στο μοναδικό νηπιαγωγείο όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης δεν διατίθεται 

ξεχωριστή αίθουσα. 

✓ Σε όλα τα νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος είναι επαρκής.  

 
Εικόνα 59: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 36 έως 44. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΩΛΑΚΑ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 20 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 20 

φοιτώντων νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στο 

Δήμο Κάτω Νευροκοπίου είναι δυνατή η λειτουργία πέντε (5) τμημάτων διδασκαλίας 

με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 101 έως 109. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤ

Α 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΚΑΤΩ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

2 26 2 44 36 

2ο ΚΑΤΩ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

1 21 1 25 25 

ΒΩΛΑΚΑ 1 15 1 20 20 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 1 10 1 20 20 

ΣΥΝΟΛΟ 5 72 5 109 101 

Πίνακας 54: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων του Δ. Κάτω Νευροκοπίου και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 60: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, Τάξη Υποδοχής και 

Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 199 μαθητές. Το σχολείο 

λειτουργεί σε δύο διδακτήρια (9 τμήματα διδασκαλίας στο ένα διδακτήριο και 3 

τμήματα διδασκαλίας στο άλλο) τα οποία βρίσκονται σε απόσταση άνω των χιλίων 

μέτρων το ένα από το άλλο.  
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ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 30 και 33 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 10 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 18 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΩΛΑΚΑ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 4/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 49 μαθητές. Το 

σχολείο συστεγάζεται με το νηπιαγωγείο του οικισμού. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 61 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 21 τ.μ. 

o Αίθουσα Εικαστικών επιφάνειας 56 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 70 τ.μ. 

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και ότι το 

σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 3/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 35 μαθητές. 

Διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

Διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 19 τ.μ. 



172 
 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου λειτουργούν τρία (3) δημοτικά σχολεία στα 

οποία λειτουργούν δεκαεπτά (17) τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Δεκαεπτά (17) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα – χώρο για τη λειτουργία του 

ολοήμερου προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Στο δημοτικό σχολείο όπου λειτουργεί Τάξης Υποδοχής διατίθεται ξεχωριστή 

αίθουσα και σε ένα (1) από τα δύο (2) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί 

Τμήμα Ένταξης διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα.  

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει γυμναστήριο, ένα (1) αίθουσα Σχολικής 

Βιβλιοθήκης και κανένα αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 

✓ Υπάρχουν δύο (2) επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια μικρότερη 

από 37,5 τ.μ. (βασικό κριτήριο χωρητικότητας).  

 

 
Εικόνα 61: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία του Δ. Κάτω Νευροκοπίου 
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 Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, 

σε δύο όμως διδακτήρια που δεν βρίσκονται στον ίδιο οικοπεδικό χώρο. Οι δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, αφού διαμορφωθούν κατάλληλα, για άλλους διδακτικούς σκοπούς 

(σχολική βιβλιοθήκη, αίθουσα ολοημέρου κ.λπ.). 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 300 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 204 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΩΛΑΚΑ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 125 

μαθητές.  
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Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 9 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 45 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 45 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

1ο ΚΑΤΩ 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

12 199 12 300 204 

ΒΩΛΑΚΑ 5 49 5 125 45 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 3 35 3 45 45 

ΣΥΝΟΛΟ 20 283 20 470 294 

Πίνακας 55: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Δ. Κάτω Νευροκοπίου και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 62: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων νηπιαγωγείων στο Δήμο 

Κάτω Νευροκοπίου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν πέντε (5) τμήματα 

διδασκαλίας και φοιτούν 72 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 5 τμήματα 

διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 

101 έως 109. 

Γ) Τη γεωγραφική κατανομή των δημόσιων νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Κάτω 

Νευροκοπίου. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στο Δήμο Κάτω 

Νευροκοπίου, όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν επαρκούν για τις 

ανάγκες φοίτησης των νηπίων του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου. 

Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εξεύρεσης – διαμόρφωσης χώρου στο 1ο 

Νηπιαγωγείο Κάτω Νευροκοπίου, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

του Τμήματος Ένταξης.  

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι στα λειτουργούντα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

72 

ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 101 
έως 109 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 56: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων του Δ. Κάτω Νευροκοπίου, αποτύπωση της λειτουργίας 
τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 63: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου 

 

 
Εικόνα 64: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τριών (3) δημόσιων δημοτικών σχολείων στο Δήμο 

Κάτω Νευροκοπίου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν είκοσι (20) τμήματα 

διδασκαλίας και φοιτούν 283 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα δημόσια δημοτικά σχολεία 

επαρκούν 
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στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 20 

τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο του αριθμού 

φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, στα 

παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 294 μαθητές ενώ 

λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 470 μαθητές. 

Γ) Τη γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων.  

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στο Δήμο Κάτω 

Νευροκοπίου, όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

ΣΤ) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία τετραετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 17 περίπου μαθητές στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω 

Νευροκοπίου και στους 9 μαθητές στο Δ.Σ. Βώλακα. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν επαρκούν για 

να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών των οικισμών του Δήμου Κάτω 

Νευροκοπίου. 

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου λειτουργεί σε δύο διδακτήρια που 

δεν βρίσκονται στον ίδιο οικοπεδικό χώρο. Παρόλα αυτά δεν προβαίνουμε σε κάποια 

πρόταση που αφορά στη λειτουργία του, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η ανέγερση νέου 

σύγχρονου διδακτηρίου. 

Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την εξεύρεση – διαμόρφωση χώρου στο 

Δημοτικό Σχολείο Βώλακα, για να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

3 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
3 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 20 ΤΜΗΜΑΤΑ 20 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

283 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 294 
έως 470 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 57: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων στο Δ. Κάτω Νευροκοπίου, αποτύπωση της 
λειτουργίας τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 65: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου 

 
Εικόνα 66: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου (Ο χάρτης αντλήθηκε 

από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια των οικισμών του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου,  συνοψίζουμε την πρόταση 

και τις επισημάνσεις μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης στο Δημοτικό Σχολείο Βώλακα.  

επαρκούν 
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➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης στο 1ο Νηπιαγωγείο Κάτω Νευροκοπίου.  

➢ Με τη λειτουργία του νέου διδακτηρίου στο Κάτω Νευροκόπι, να εξεταστεί η 

δυνατότητα συγχώνευσης του 1ου Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπίου και 

του Δημοτικού Σχολείου Περιθωρίου.  
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2.1.4 Δήμος Παρανεστίου 

2.1.4.1 Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Παρανεστίου από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή στα νηπιαγωγεία. Σήμερα λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 8 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Παρανεστίου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί δύο 

φορές το Δημοτικό Σχολείο Παρανεστίου. Σήμερα λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο 

με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 22 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Στον πίνακα με τις γεννήσεις 

παρατηρούμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Παρανεστίου παρουσίασαν τη μέγιστη τιμή 

τους το 2011 ενώ τα υπόλοιπα χρόνια δε φαίνεται κάποια στατιστική τάση πέραν της 

γενικής πρόβλεψης της γενικής μείωσης γεννήσεων. Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί 

ότι το έτος 2019 καταγράφεται μόνο μία γέννηση. Για την επόμενη δεκαετία οι 

μέθοδοι της γραμμικής παλινδρόμησης και εκθετικής εξομάλυνσης παρουσιάζουν 

αισιόδοξο σενάριο πρόβλεψης σύμφωνα με τις οποίες θα υπάρξει αύξηση των 

γεννήσεων σε σχέση με τον αριθμό γεννήσεων του έτους 2019. Η πρόβλεψη 

στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην 

περιοχή είτε θετικά είτε αρνητικά.  

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Παρανεστίου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 

2000 5 5 5 5 

2001 8 8 8 8 

2002 6 6 6 6 

2003 7 7 7 7 

2004 9 9 9 9 

2005 9 9 9 9 
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 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2006 7 7 7 7 

2007 9 9 9 9 

2008 4 4 4 4 

2009 3 3 3 3 

2010 6 6 6 6 

2011 12 12 12 12 

2012 1 1 1 1 

2013 3 3 3 3 

2014 4 4 4 4 

2015 8 8 8 8 

2016 8 8 8 8 

2017 8 8 8 8 

2018 6 6 6 6 

2019 1 1 1 1 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 1 1 5 5 

2021 1 1 5 5 

2022 1 1 5 4 

2023 0 1 5 4 

2024 0 0 4 4 

2025 0 0 4 4 

2026 0 0 4 4 

2027 0 0 4 4 

2028 0 0 4 4 

2029 0 0 4 3 

2030 0 0 4 3 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -97% -97% -27% -46% 

2010-2030 -98% -97% -39% -55% 

2019-2030 -86% -85% 267% 171% 

Πίνακας 58: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Παρανεστίου (2000-2019) και 
αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

 Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι εκτός από τη γραμμική παλινδρόμηση και η εκθετική 

εξομάλυνσης που παρουσιάζει αυξημένες τιμές στις γεννήσεις ενώ η γεωμετρική 

προβολή παρουσιάζει σχεδόν μηδενικές γεννήσεις. Στην περίπτωση αυτή 

αποκλείουμε τη γεωμετρική προβολή που μας δίνει τις μηδενικές τιμές για τις 

γεννήσεις και χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης ή την 

εκθετικής εξομάλυνσης.  
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Εικόνα 67: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων στη Δ.Ε. Παρανεστίου και πρόβλεψη 

γεννήσεων με βάση τις μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής  

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Παρανεστίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  
Έτος  Γεννήσεις 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 

2006 7 2011-2012 7 100% 

2007 9 2012-2013 6 67% 

2008 4 2013-2014 5 125% 

2009 3 2014-2015 3 100% 

2010 6 2015-2016 4 67% 

2011 12 2016-2017 11 92% 

2012 1 2017-2018 1 100% 

2013 3 2018-2019 3 100% 

2014 4 2019-2020 3 75% 

2015 8 2020-2021 5 63% 

Μέσος όρος 89% 

Πίνακας 59: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Παρανεστίου 
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Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και των παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία. 

Διαπιστώνουμε μεγάλη απόκλιση του ποσοστού από έτος σε έτος καθ’ όλη τη 

δεκαετία. Τον ακριβή λόγο αυτών των αυξομειώσεων δεν τον γνωρίζουμε, 

υποθέτουμε ότι οφείλεται σε μετακινήσεις του πληθυσμού, στη μετανάστευση ή 

στην εγγραφή των γεννηθέντων παιδιών σε άλλες δημοτικές ενότητες.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Παρανεστίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2006 7 2011-2012   7 
2007 9 2012-2013   6 

2008 4 2013-2014   5 

2009 3 2014-2015   3 

2010 6 2015-2016   4 

2011 12 2016-2017   11 

2012 1 2017-2018   1 

2013 3 2018-2019   3 

2014 4 2019-2020 6 3 

2015 8 2020-2021 3 5 

2016 8 2021-2022 5 7 
2017 8 2022-2023 3 7 

2018 6 2023-2024 1 5 

2019 1 2024-2025 3 1 

2020 5 2025-2026 3 4 
2021 5 2026-2027 3 4 

2022 5 2027-2028 3 4 

2023 5 2028-2029 2 4 

2024 4 2029-2030 2 4 

2025 4 2030-2031 2 4 

Πίνακας 60: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Παρανεστίου 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον σχολικό 

έτος, διαφαίνεται η αρχική βραχύβια αύξηση του αριθμού των φοιτώντων νηπίων και 

στη συνέχεια η μείωση και η σταθεροποίηση του αριθμού. Τέλος, η διαχρονική εξέλιξη 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των γεννήσεων και των εγγραφών στα 

νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η τάση 
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σύγκλισης μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού που φοιτούν στα 

νηπιαγωγεία. 

 
Εικόνα 68: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που πήγαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα δέκα 

έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και πήγαν μετά από 

6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Παρανεστίου 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 8           50% 

2002 6         100% 117% 

2003 7       71% 57% 43% 

2004 9     100% 100% 100% 100% 

2005 9   100% 89% 89% 78% 78% 

2006 7 100% 86% 86% 86% 86% 86% 

2007 9 67% 67% 67% 67% 67% 67% 

2008 4 125% 125% 125% 125% 100% 100% 

2009 3 67% 67% 67% 67% 67% 67% 

2010 6 50% 50% 50% 50% 50%   

2011 12 92% 92% 92% 92%     

2012 1 0% 0% 0%       

2013 3 100% 100%         

2014 4 75%           

Μέσος Όρος 75% 76% 75% 83% 78% 78% 

Πίνακας 61: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Παρανεστίου 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο δημοτικό σχολείο. Το 

γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού (αστικοποίηση κτλ.) 

και στη μετανάστευση. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Παρανεστίου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των εγγραφέντων 

μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Παρανεστίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 

Σύνολο 
μαθητώ

ν  

2006 7 2012-2013 7 9 9 5 6 4 40 
2007 9 2013-2014 6 6 8 9 4 7 40 

2008 4 2014-2015 5 6 6 8 9 3 37 

2009 3 2015-2016 2 5 6 6 7 9 35 

2010 6 2016-2017 3 2 5 6 6 7 29 

2011 12 2017-2018 11 3 2 5 6 6 33 

2012 1 2018-2019 0 11 3 2 4 6 26 

2013 3 2019-2020 3 0 11 3 2 4 23 

2014 4 2020-2021 3 3 0 11 3 2 22 

2015 8 2021-2022 6 3 2 1 9 5 26 
2016 8 2022-2023 6 6 3 2 1 9 28 

2017 8 2023-2024 6 6 6 3 2 1 25 

2018 6 2024-2025 5 6 6 7 3 2 29 

2019 1 2025-2026 1 5 6 7 6 3 27 

2020 5 2026-2027 4 1 4 7 6 6 28 
2021 5 2027-2028 4 4 1 5 6 6 26 

2022 5 2028-2029 3 4 4 1 5 6 23 

2023 5 2029-2030 3 4 4 4 1 5 20 

2024 4 2030-2031 3 3 3 4 4 1 19 

Πίνακας 62: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Παρανεστίου 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι ύστερα από 

την πρόβλεψη μιας σταδιακής αύξησης του μαθητικού πληθυσμού, προς το τέλος της 

δεκαετίας θα επέλθει μια μικρή μείωση που θα ανέρχεται σε ποσοστό 14% περίπου. 

Η πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  
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Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νηπίων που 

γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 7% μικρότερος ενώ το ποσοστό των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, παρουσιάζουν το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής και είναι κοντά στο 100% (93-100%). 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Παρανεστίου 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             117% 

2008-2009           80% 75% 

2009-2010         100% 100% 100% 

2010-2011       89% 100% 88% 100% 

2011-2012 7 100% 86% 100% 100% 100% 100% 

2012-2013 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2013-2014 5 100% 100% 100% 100% 80% 100% 

2014-2015 3 67% 100% 100% 100% 100% 100% 

2015-2016 4 75% 100% 100% 100% 100%   

2016-2017 11 100% 100% 100% 100%     

2017-2018 1 0% 0% 0%       

2018-2019 3 100% 100%         

2019-2020 3 100%           

Μέσος Όρος 93% 98% 98% 100% 93% 99% 

Πίνακας 63: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Παρανεστίου  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία. 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Παρανεστίου 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 7 2012-2013 7 9 9 5 6 4 40 

2012-2013 6 2013-2014 6 6 8 9 4 7 40 

2013-2014 5 2014-2015 5 6 6 8 9 3 37 

2014-2015 3 2015-2016 2 5 6 6 7 9 35 

2015-2016 4 2016-2017 3 2 5 6 6 7 29 

2016-2017 11 2017-2018 11 3 2 5 6 6 33 

2017-2018 1 2018-2019 0 11 3 2 4 6 26 

2018-2019 3 2019-2020 3 0 11 3 2 4 23 

2019-2020 3 2020-2021 3 3 0 11 3 2 22 

2020-2021 5 2021-2022 4 3 3 0 11 3 23 

2021-2022 7 2022-2023 6 4 2 3 0 11 25 

2022-2023 7 2023-2024 6 5 3 2 2 0 19 

2023-2024 5 2024-2025 4 5 4 3 2 2 21 

2024-2025 1 2025-2026 1 4 4 4 3 2 18 

2025-2026 4 2026-2027 4 1 3 4 4 3 19 

2026-2027 4 2027-2028 3 3 1 3 4 4 19 

2027-2028 4 2028-2029 3 3 3 1 3 4 17 

2028-2029 4 2029-2030 3 3 3 3 1 3 15 

2029-2030 4 2030-2031 3 3 3 3 3 1 14 

Πίνακας 64: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 
μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Παρανεστίου 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό που στο τέλος της δεκαετίας 

θα είναι περίπου 36%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Παρανεστίου 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει σχετική απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης 

των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη 

κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των 

μαθητών του δημοτικού σχολείου θα παρουσιάσει μείωση. 
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Εικόνα 69: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Παρανεστίου από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 8 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, 

διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 46 τ.μ. και ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Παρανεστίου λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας. Το νηπιαγωγείο διαθέτει μόνο μία (1) αίθουσα διδασκαλίας. 
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Εικόνα 70: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Παρανεστίου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 18 

φοιτώντων νηπίων. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1 8 1 18 18 

Πίνακας 65: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Παρανεστίου και αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 71: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Παρανεστίου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 4/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 22 μαθητές. Στον αύλειο χώρο του 

δημοτικού σχολείου λειτουργεί το νηπιαγωγείο του Παρανεστίου. 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το 

κριτήριο χωρητικότητας και μία (1) αίθουσα, επιφάνειας 54 τ.μ., για τη λειτουργία της 

Σχολικής Βιβλιοθήκης. Διαθέτει, τέλος, επαρκή αύλειο χώρο. 
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Παρανεστίου λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο στο οποίο 

λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας. Το σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο 

δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Δεν διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής. 

✓ Διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 
Εικόνα 72: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Παρανεστίου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 
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o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 100 

μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2 22 4 100  

Πίνακας 66: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Παρανεστίου και αποτύπωση της λειτουργίας 
του βάσει των κριτηρίων της έρευνας  

 
Εικόνα 73: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Παρανεστίου 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του ενός (1) δημόσιου νηπιαγωγείου στη Δ.Ε. 

Παρανεστίου, σύμφωνα με την οποία λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας 

στο οποίο φοιτούν 8 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στο 

υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο δύναται η λειτουργία ενός (1) τμήματος 

διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 18 φοιτώντων νηπίων.  

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Παρανεστίου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Παρανεστίου, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο επαρκεί για την κάλυψη των 

αναγκών φοίτησης των νηπίων της περιοχής. 

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στο υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο δεν 

υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

8 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

18 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ 
ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 67: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Παρανεστίου, αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 74: Πρόταση της έρευνας για το νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Παρανεστίου 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του μοναδικού δημόσιου δημοτικού σχολείου στη Δ.Ε. 

Παρανεστίου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 22 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο συγκεκριμένο δημόσιο 

δημοτικό σχολείο δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 4 τμήματα 

διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 100 

μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Παρανεστίου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Παρανεστίου, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο δημοτικό σχολείο επαρκεί για την κάλυψη 

των αναγκών φοίτησης των μαθητών της περιοχής. Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα 

λειτουργίας εργαστηρίου πληροφορικής. 

 

 

 

επαρκεί 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

22 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

100 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 68: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Παρανεστίου, αποτύπωση της λειτουργίας 
του βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 75: Πρόταση της έρευνας για το δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Παρανεστίου  

επαρκεί 
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2.1.4.2 Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Νικηφόρου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν καταργηθεί δύο (2) 

νηπιαγωγεία (Πελεκητή και Πλατανιάς). Σήμερα λειτουργούν δύο (2) νηπιαγωγεία με 

δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 17 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Νικηφόρου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει παύσει τη λειτουργία 

του, λόγω συγχώνευσης, το Δημοτικό Σχολείο Πλατανιάς. Σήμερα λειτουργεί ένα (1) 

δημοτικό σχολείο με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 67 μαθητές και 

μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Στον πίνακα με τις γεννήσεις 

παρατηρούμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Νικηφόρου παρουσιάζουν μικρές 

αυξομειώσεις καθ’ όλη την εικοσαετία σημειώνοντας σταδιακή μείωση η οποία θα 

συνεχιστεί και για τα επόμενα δέκα έτη, σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές. Οι 

παραπάνω προβλέψεις θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχή είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι 

σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται με τη περίοδο 

της έναρξης της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Νικηφόρου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 23 23 23 23 

2001 9 9 9 9 

2002 14 14 14 14 

2003 14 14 14 14 

2004 19 19 19 19 

2005 10 10 10 10 

2006 16 16 16 16 

2007 14 14 14 14 

2008 11 11 11 11 

2009 12 12 12 12 
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2010 9 9 9 9 

2011 8 8 8 8 

2012 9 9 9 9 

2013 6 6 6 6 

2014 9 9 9 9 

2015 6 6 6 6 

2016 6 6 6 6 

2017 7 7 7 7 

2018 8 8 8 8 

2019 6 6 6 6 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 6 6 5 6 

2021 5 6 5 5 

2022 5 5 4 5 

2023 5 5 4 4 

2024 5 5 3 4 

2025 4 5 3 3 

2026 4 5 2 3 

2027 4 4 2 3 

2028 4 4 1 2 

2029 4 4 1 2 

2030 3 4 0 1 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -85% -83% -99% -95% 

2010-2030 -63% -57% -97% -87% 

2019-2030 -44% -36% -96% -81% 

Πίνακας 69: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ.Ε. Νικηφόρου (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η διαφορά 

των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα στη 

γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις 

αυξομειώσεις στις γεννήσεις και τη σταδιακή μείωση των γεννήσεων η οποία θα 

συνεχίζεται και την επόμενη δεκαετία με βάση τα αποτελέσματα των προβολών. 

Επίσης από το διάγραμμα είναι εμφανές ότι υπάρχει μια μικρή απόκλιση στα 

αποτελέσματα των μεθόδων προβολής που εφαρμόσαμε. 
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Εικόνα 76: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων στη Δ.Ε. Νικηφόρου και πρόβλεψη γεννήσεων 

με βάση τις μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής  

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
 Δ.Ε. Νικηφόρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 16 2011-2012 12 75% 

2007 14 2012-2013 16 114% 

2008 11 2013-2014 10 91% 

2009 12 2014-2015 12 100% 

2010 9 2015-2016 12 133% 

2011 8 2016-2017 10 125% 

2012 9 2017-2018 14 156% 

2013 6 2018-2019 9 150% 

2014 9 2019-2020 4 44% 

2015 6 2020-2021 7 117% 

Μέσος όρος 111% 

Πίνακας 70: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Νικηφόρου 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών 

που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον αριθμό των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Νικηφόρου. Για τον ακριβή 

λόγο αυτών των αυξήσεων μπορούμε να υποθέσουμε ότι οφείλονται σε ένα ποσοστό 

παιδιών που γεννήθηκαν σε νοσοκομείο ή κλινική άλλης δημοτικής ενότητας, όπου 

και δηλώθηκαν, καθώς και σε αριθμό παιδιών που διαμένουν στη Δ.Ε. Νικηφόρου 

αλλά είναι εγγεγραμμένα σε άλλη δημοτική ενότητα. Επίσης μπορεί να σχετίζεται και 

με φοίτηση ορισμένων αλλοδαπών νηπίων. Όσον αφορά τον μειωμένο αριθμό 

εγγεγραμμένων νηπίων στα νηπιαγωγεία σε σχέση με τον αριθμό των γεννήσεων, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι οφείλονται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων 

(αστικοποίηση κτλ.) και στη μετανάστευση. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Νικηφόρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2006 16 2011-2012   12 

2007 14 2012-2013   16 

2008 11 2013-2014   10 

2009 12 2014-2015   12 

2010 9 2015-2016   12 

2011 8 2016-2017   10 

2012 9 2017-2018   14 

2013 6 2018-2019   9 

2014 9 2019-2020 7 4 

2015 6 2020-2021 10 7 

2016 6 2021-2022 10 7 

2017 7 2022-2023 11 8 

2018 8 2023-2024 9 9 

2019 6 2024-2025 7 7 

2020 5 2025-2026 7 6 
2021 5 2026-2027 6 5 
2022 4 2027-2028 5 5 
2023 4 2028-2029 5 4 
2024 3 2029-2030 4 4 
2025 3 2030-2031 3 3 

Πίνακας 71: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Νικηφόρου 
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Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον σχολικό 

έτος, διαφαίνεται η βραχύβια μικρή αύξηση του αριθμού των νηπίων και στη συνέχεια 

η σταδιακή μείωσή του. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών 

στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η τελική 

σύγκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού που φοιτούν στα 

νηπιαγωγεία. 

 
Εικόνα 77: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση την γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021. 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που πήγαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα δέκα 

έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και πήγαν μετά από 

6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας τις 
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γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα Δημοτικά 

Σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Νικηφόρου 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 9           133% 

2002 14         100% 107% 

2003 14       107% 107% 107% 

2004 19     89% 79% 79% 58% 

2005 10   150% 110% 110% 110% 120% 

2006 16 69% 56% 50% 50% 56% 56% 

2007 14 136% 129% 136% 150% 150% 143% 

2008 11 91% 73% 91% 91% 91% 91% 

2009 12 125% 125% 125% 125% 117% 117% 

2010 9 111% 144% 167% 167% 156%   

2011 8 125% 125% 138% 138%     

2012 9 156% 133% 133%       

2013 6 217% 150%         

2014 9 78%           

Μέσος Όρος 123% 121% 115% 113% 107% 104% 

Πίνακας 72: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Νικηφόρου 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των παιδιών που 

γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό 

πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού, σε μαθητές που διαμένουν στη 

Δ.Ε. Νικηφόρου αλλά γεννήθηκαν και δηλώθηκαν σε άλλη δημοτική ενότητα και ίσως 

στην εγγραφή αλλοδαπών μαθητών.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο Δημοτικό 

Σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Νικηφόρου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία. 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των εγγραφέντων 

μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Νικηφόρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 16 2012-2013 11 15 17 15 14 12 84 

2007 14 2013-2014 19 9 11 15 15 15 84 

2008 11 2014-2015 10 18 8 11 15 15 77 

2009 12 2015-2016 15 8 19 8 11 11 72 

2010 9 2016-2017 10 15 10 21 9 12 77 

2011 8 2017-2018 10 13 15 10 21 9 78 

2012 9 2018-2019 14 10 15 15 10 20 84 

2013 6 2019-2020 13 12 11 15 14 10 75 

2014 9 2020-2021 7 9 12 11 14 14 67 

2015 6 2021-2022 7 11 7 10 9 9 53 

2016 6 2022-2023 7 7 10 7 10 8 50 

2017 7 2023-2024 9 7 7 10 6 9 49 

2018 8 2024-2025 10 8 7 7 10 6 48 

2019 6 2025-2026 7 10 8 7 6 9 48 

2020 6 2026-2027 7 7 9 8 6 6 44 
2021 5 2027-2028 6 7 7 9 8 6 43 

2022 5 2028-2029 6 6 7 7 9 7 41 

2023 4 2029-2030 5 6 6 6 6 8 38 

2024 4 2030-2031 5 5 6 6 6 6 34 

Πίνακας 73: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και 
τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της 
Δ.Ε. Νικηφόρου 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα επέλθει 

σταδιακή μείωσή του μαθητικού πληθυσμού που στο τέλος της δεκαετίας θα 

ανέρχεται σε ποσοστό 49% περίπου. Η πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  
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Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νηπίων που 

γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 15% μεγαλύτερο ενώ το ποσοστό των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, παρουσιάζουν το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής και είναι κοντά στο 100% (93-103%). 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Νικηφόρου 

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             107% 

2008-2009           100% 100% 

2009-2010         88% 100% 73% 

2010-2011       73% 100% 100% 109% 

2011-2012 12 92% 82% 89% 100% 113% 100% 

2012-2013 16 119% 95% 106% 111% 100% 95% 

2013-2014 10 100% 80% 125% 100% 100% 100% 

2014-2015 12 125% 100% 100% 100% 93% 100% 

2015-2016 12 83% 130% 115% 100% 93%   

2016-2017 10 100% 100% 110% 100%     

2017-2018 14 100% 86% 100%       

2018-2019 9 144% 69%         

2019-2020 4 175%           

Μέσος Όρος 115% 93% 102% 100% 100% 98% 

Πίνακας 74: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 
Νικηφόρου  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

 



205 
 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Νικηφόρου 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 12 2012-2013 11 15 17 15 14 12 84 

2012-2013 16 2013-2014 19 9 11 15 15 15 84 

2013-2014 10 2014-2015 10 18 8 11 15 15 77 

2014-2015 12 2015-2016 15 8 19 8 11 11 72 

2015-2016 12 2016-2017 10 15 10 21 9 12 77 

2016-2017 10 2017-2018 10 13 15 10 21 9 78 

2017-2018 14 2018-2019 14 10 15 15 10 20 84 

2018-2019 9 2019-2020 13 12 11 15 14 10 75 

2019-2020 4 2020-2021 7 9 12 11 14 14 67 

2020-2021 7 2021-2022 8 6 9 12 11 14 60 

2021-2022 7 2022-2023 8 7 7 9 12 11 54 

2022-2023 8 2023-2024 9 7 8 7 9 12 51 

2023-2024 9 2024-2025 10 8 7 8 7 9 49 

2024-2025 7 2025-2026 8 9 8 7 8 6 47 

2025-2026 6 2026-2027 7 7 10 8 7 7 47 

2026-2027 5 2027-2028 6 6 7 10 8 7 45 

2027-2028 5 2028-2029 5 6 6 7 10 8 42 

2028-2029 4 2029-2030 5 5 6 6 7 9 38 

2029-2030 4 2030-2031 4 4 5 6 6 7 33 

Πίνακας 75: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Νικηφόρου 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό που στο τέλος της δεκαετίας 

θα είναι περίπου 51%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Νικηφόρου 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σημαντική μείωση. 
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Εικόνα 78: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Νικηφόρου από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 9 νήπια. Λειτουργεί σε χώρο εντός του Δ.Σ. Αδριανής, 

διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 40 τ.μ. και ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 8 νήπια. Λειτουργεί σε χώρο εντός του Δ.Σ. 

Νικηφόρου, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 48 τ.μ. και ο  αύλειος 

χώρος του είναι επαρκής.  

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Νικηφόρου λειτουργούν δύο (2) νηπιαγωγεία με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας. Τα νηπιαγωγεία διαθέτουν μόνο δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας και 

συστεγάζονται με τα αντίστοιχα δημοτικά σχολεία των οικισμών. 
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Εικόνα 79: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Νικηφόρου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 16 

φοιτώντων νηπίων. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό 19 

φοιτώντων νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Νικηφόρου είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο 

αριθμό φοιτώντων νηπίων τα 35. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΔΡΙΑΝΗΣ 1 9 1 16 16 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 1 8 1 19 19 

ΣΥΝΟΛΟ 2 17 2 35 35 

Πίνακας 76: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Νικηφόρου και αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 80: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Νικηφόρου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Το σχολείο λειτουργεί σήμερα με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν και 67 μαθητές. Το δημοτικό σχολείο λειτουργεί ως διεδρικό, 

με τέσσερα τμήματα να λειτουργούν στον οικισμό της Αδριανής και δύο στον οικισμό 



209 
 

του Νικηφόρου. Εντός του δημοτικού σχολείου λειτουργεί και το νηπιαγωγείο του 

οικισμού. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

✓ Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ. 

✓ Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 28 τ.μ. 

✓ Δύο (2) Εργαστήρια Πληροφορικής επιφάνειας 27 και 15 τ.μ. αντίστοιχα. 

✓ Αίθουσα επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Αίθουσα επιφάνειας 26 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

✓ Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 75 τ.μ. 

✓ Αίθουσα επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η λειτουργία της Τάξης Υποδοχής γίνεται σε βοηθητικό 

χώρο και ότι το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Νικηφόρου λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο στο οποίο 

λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας. Το σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Τέσσερις (4) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Υπάρχουν δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας μικρότερες των 37,5 τ.μ.. 

✓ Διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.  

✓ Διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

✓ Διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 
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Εικόνα 81: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Νικηφόρου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, με την 

προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

(έχουν επιφάνεια μικρότερη από 37,5 τ.μ.), θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας 

με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα 

έχουν μέγιστο δυναμικό 39 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 139 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 13 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 78 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  Μέγιστος αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 5/ετίας Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΑΔΡΙΑΝΗΣ - 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 

6 67 6 139 78 

Πίνακας 77: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Νικηφόρου και αποτύπωση της λειτουργίας 
του βάσει των κριτηρίων της έρευνας  

 

 
Εικόνα 82: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Νικηφόρου 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Νικηφόρου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας 

και φοιτούν 17 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύναται η λειτουργία 2 τμημάτων 

διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 35 φοιτώντων νηπίων.  

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Νικηφόρου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Νικηφόρου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δύο (2) δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. 

Νικηφόρου επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των νηπίων της 

περιοχής. 

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στα παραπάνω δημόσια νηπιαγωγεία 

δεν υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

17 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

35 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 78: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Νικηφόρου, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 83: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Νικηφόρου 

 
Εικόνα 84: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων του Δήμου Παρανεστίου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του μοναδικού δημόσιου δημοτικού σχολείου στη Δ.Ε. 

Νικηφόρου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας 

και φοιτούν 67 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο συγκεκριμένο δημόσιο 

δημοτικό σχολείο δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 6 τμήματα 

διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε 

επαρκούν 



214 
 

σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται 

να φοιτήσουν μέχρι 78 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό 

μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 139 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Νικηφόρου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Νικηφόρου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο δημοτικό σχολείο επαρκεί για την κάλυψη 

των αναγκών φοίτησης των μαθητών της περιοχής. Παρόλα αυτά, πρέπει να εξεταστεί 

αν επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία του ως διεδρικού, με τη λειτουργία τμημάτων 

διδασκαλίας τόσο στο διδακτήριο του οικισμού της Αδριανής όσο και στο διδακτήριο 

του οικισμού του Νικηφόρου.   

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 6 ΤΜΗΜΑΤΑ 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

67 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 78 
έως 139 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 79: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Νικηφόρου, αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 85: Πρόταση της έρευνας για το δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Νικηφόρου 

επαρκεί 
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Εικόνα 86: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων στο Δήμο Παρανεστίου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Παρανεστίου,  συνοψίζουμε 

την πρόταση και τις επισημάνσεις μας, για την αναγκαιότητα υλοποίησης των 

παρακάτω:  

➢ Να εξεταστεί αν επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου 

Αδριανής – Νικηφόρου, ως διεδρικού.  

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία του 

εργαστηρίου πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο Παρανεστίου.   
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2.1.5 Δήμος Προσοτσάνης 

2.1.5.1 Δημοτική Ενότητα Προσοτσάνης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Προσοτσάνης από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει καταργηθεί ένα 

νηπιαγωγείο (Καλής Βρύσης). Σήμερα λειτουργούν τέσσερα (4) νηπιαγωγεία με επτά 

(7) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 102 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Πρσοστσάνης από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν υποβιβασθεί το 1ο 

και 2ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης και το Δημοτικό Σχολείο Πετρούσας. Επίσης 

έχει παύσει τη λειτουργία του, λόγω συγχώνευσης, το Δημοτικό Σχολείο Καλής 

Βρύσης. Σήμερα λειτουργούν πέντε (5) δημοτικά σχολεία με είκοσι οκτώ (28) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 326 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Προσοτσάνης παρουσιάζουν μείωση από το 2011 

έως και σήμερα, η οποία θα συνεχιστεί και για τα επόμενα δέκα έτη, σύμφωνα με την 

γεωμετρική προβολή. Αντίθετα, σύμφωνα με τη γραμμική παλινδρόμηση και την 

εκθετική εξομάλυνση, ο αριθμός των γεννήσεων θα παρουσιάσει μια βραχύβια μικρή 

αύξηση και στη συνέχεια θα σταθεροποιηθεί. Οι παραπάνω προβλέψεις ισχύουν υπό 

την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχή είτε 

θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων 

ταυτίζεται με την περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Προσοτσάνης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 

2000 49 49 49 49 

2001 56 56 56 56 

2002 67 67 67 67 

2003 61 61 61 61 
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 Γ
εν

νή
σ
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α
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ό
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ΣΤ

Α
Τ

 

2004 69 69 69 69 

2005 53 53 53 53 

2006 66 66 66 66 

2007 44 44 44 44 

2008 57 57 57 57 

2009 64 64 64 64 

2010 55 55 55 55 

2011 70 70 70 70 

2012 64 64 64 64 

2013 59 59 59 59 

2014 42 42 42 42 

2015 49 49 49 49 

2016 44 44 44 44 

2017 44 44 44 44 

2018 46 46 46 46 

2019 40 40 40 40 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 39 39 46 43 

2021 38 38 45 44 

2022 37 37 44 43 

2023 36 37 43 42 

2024 35 36 42 41 

2025 34 35 42 40 

2026 33 34 41 39 

2027 32 34 40 38 

2028 31 33 39 37 

2029 30 32 38 36 

2030 29 31 37 35 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -40% -36% -24% -28% 

2010-2030 -47% -43% -32% -36% 

2019-2030 -27% -22% -7% -12% 

Πίνακας 80: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Προσοτσάνης (2000-2019) και 
αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

 Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας τον πίνακα και το 

διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι η γραμμική παλινδρόμηση και η εκθετική 

εξομάλυνσης παρουσιάζουν αυξημένες τιμές στις γεννήσεις σε αντίθεση με τη 

γεωμετρική προβολή που παρουσιάζει ελαφρός μειωμένες τιμές στις γεννήσεις για 

την επόμενη δεκαετία.  
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Εικόνα 87: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων στη Δ.Ε. Προσοτσάνης και πρόβλεψη 

γεννήσεων με βάση τις μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής  

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Προσοτσάνης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  
Έτος  Γεννήσεις 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια 

2006 66 2011-2012 59 89% 

2007 44 2012-2013 54 123% 

2008 57 2013-2014 57 100% 

2009 64 2014-2015 55 86% 

2010 55 2015-2016 55 100% 

2011 70 2016-2017 69 99% 

2012 64 2017-2018 61 95% 

2013 59 2018-2019 54 92% 

2014 42 2019-2020 38 90% 

2015 49 2020-2021 53 108% 

Μέσος όρος 98% 

Πίνακας 81: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Προσοτσάνης 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών 

που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία είναι μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Προσοτσάνης. Για τον ακριβή 

λόγο αυτών των μειώσεων μπορούμε να υποθέσουμε ότι οφείλονται στην εσωτερική 

μετακίνηση των κατοίκων (αστικοποίηση κτλ.) και στη μετανάστευση. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Προσοτσάνης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2006 66 2011-2012   59 

2007 44 2012-2013   54 

2008 57 2013-2014   57 

2009 64 2014-2015   55 

2010 55 2015-2016   55 

2011 70 2016-2017   69 

2012 64 2017-2018   61 

2013 59 2018-2019   54 

2014 42 2019-2020 48 38 

2015 49 2020-2021 49 53 

2016 44 2021-2022 46 43 

2017 44 2022-2023 48 43 

2018 46 2023-2024 42 45 

2019 40 2024-2025 48 39 

2020 46 2025-2026 47 45 

2021 45 2026-2027 46 44 

2022 44 2027-2028 45 43 

2023 43 2028-2029 44 43 

2024 42 2029-2030 44 42 

2025 42 2030-2031 43 41 

Πίνακας 82: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Προσοτσάνης 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον σχολικό 

έτος, διαφαίνεται η σταδιακή μικρή μείωση του αριθμού των φοιτώντων νηπίων. 

Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 
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απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η σύγκλιση μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 

 
Εικόνα 88: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021. 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που πήγαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα δέκα 

έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και πήγαν μετά από 

6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Προσοτσάνης 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 56           107% 

2002 67         94% 97% 

2003 61       108% 100% 108% 

2004 69     120% 119% 119% 119% 

2005 53   121% 123% 123% 117% 121% 

2006 66 95% 91% 92% 91% 91% 97% 

2007 44 132% 125% 123% 123% 123% 123% 

2008 57 100% 102% 102% 100% 98% 96% 

2009 64 89% 86% 84% 84% 83% 84% 

2010 55 93% 98% 100% 100% 100%   

2011 70 93% 94% 91% 94%     

2012 64 92% 83% 95%       

2013 59 90% 93%         

2014 42 83%           

Μέσος Όρος 96% 99% 103% 105% 103% 106% 

Πίνακας 83: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Προσοτσάνης 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει πολύ μικρή απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο Δημοτικό 

Σχολείο ανά τμήμα  και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα Δημοτικά Σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Προσοτσάνης. Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα  που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα  και 

με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία 

της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα . 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε.  Προσοτσάνης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 66 2012-2013 63 64 83 66 63 60 399 
2007 44 2013-2014 58 60 65 82 61 65 391 
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2008 57 2014-2015 57 55 61 65 82 66 386 

2009 64 2015-2016 57 58 54 60 62 82 373 

2010 55 2016-2017 51 55 58 54 60 64 342 

2011 70 2017-2018 65 54 54 57 54 64 348 

2012 64 2018-2019 59 66 55 54 56 54 344 

2013 59 2019-2020 53 53 64 55 53 55 333 

2014 42 2020-2021 35 55 61 66 55 54 326 

2015 49 2021-2022 47 42 61 67 72 58 347 
2016 44 2022-2023 42 49 43 62 66 74 336 

2017 44 2023-2024 42 44 51 44 61 68 309 

2018 46 2024-2025 44 44 46 51 43 62 290 

2019 40 2025-2026 39 46 46 46 50 44 271 

2020 46 2026-2027 44 40 48 46 45 52 275 
2021 45 2027-2028 43 46 41 48 45 47 270 

2022 44 2028-2029 43 45 47 42 47 47 270 

2023 43 2029-2030 42 44 47 48 41 49 270 

2024 42 2030-2031 41 43 46 47 47 42 266 

Πίνακας 84: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Προσοτσάνης 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι ύστερα από 

την πρόβλεψη μιας πολύ βραχύβιας αύξησης του μαθητικού πληθυσμού, θα επέλθει 

η σταδιακή μείωσή του που στο τέλος της δεκαετίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 18% 

περίπου. Η πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ. Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων  που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται 

το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Προσοτσάνης 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             103% 

2008-2009           92% 108% 

2009-2010         99% 100% 100% 

2010-2011       102% 100% 95% 103% 

2011-2012 59 107% 95% 102% 98% 100% 107% 

2012-2013 54 107% 95% 98% 100% 100% 100% 

2013-2014 57 100% 102% 100% 98% 98% 98% 

2014-2015 55 104% 96% 98% 100% 98% 102% 

2015-2016 55 93% 106% 102% 100% 100%   

2016-2017 69 94% 102% 97% 103%     

2017-2018 61 97% 90% 115%       

2018-2019 54 98% 104%         

2019-2020 38 92%           

Μέσος Όρος 99% 98% 102% 100% 98% 103% 

Πίνακας 85: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Προσοτσάνης  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα  που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Προσοτσάνης 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 59 2012-2013 63 64 83 66 63 60 399 

2012-2013 54 2013-2014 58 60 65 82 61 65 391 

2013-2014 57 2014-2015 57 55 61 65 82 66 386 

2014-2015 55 2015-2016 57 58 54 60 62 82 373 

2015-2016 55 2016-2017 51 55 58 54 60 64 342 
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2016-2017 69 2017-2018 65 54 54 57 54 64 348 

2017-2018 61 2018-2019 59 66 55 54 56 54 344 

2018-2019 54 2019-2020 53 53 64 55 53 55 333 

2019-2020 38 2020-2021 35 55 61 66 55 54 326 

2020-2021 53 2021-2022 53 35 56 61 65 56 325 

2021-2022 43 2022-2023 43 52 35 56 60 66 312 

2022-2023 43 2023-2024 43 42 53 35 55 61 289 

2023-2024 45 2024-2025 45 42 43 53 34 56 273 

2024-2025 39 2025-2026 39 44 43 43 52 35 256 

2025-2026 45 2026-2027 45 38 45 43 42 53 266 

2026-2027 44 2027-2028 44 44 39 45 42 43 257 

2027-2028 43 2028-2029 43 43 45 39 44 43 257 

2028-2029 43 2029-2030 42 42 44 45 38 45 257 

2029-2030 42 2030-2031 41 42 43 44 44 39 253 

Πίνακας 86: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Προσοτσάνης 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό περίπου 22%, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε 

Προσοτσάνης καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του αριθμού των μαθητών 

με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει μια μικρή απόκλιση μεταξύ των δυο 

μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει 

σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, 

ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σταδιακή 

μείωση. 
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Εικόνα 89: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Προσοτσάνης από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 32 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και 

διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 65 τ.μ.. Ο 

αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 30 νήπια ενώ λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. 

Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 

που η καθεμιά έχει επιφάνεια 30 τ.μ.. Διαθέτει επίσης αίθουσα επιφάνειας 16 τ.μ. για 

τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης, πολυδύναμο χώρο (36 τ.μ.), αίθουσα 

ανάπαυσης (21 τ.μ.) και κουζίνα – τραπεζαρία (15 τ.μ.). Ο αύλειος χώρος του είναι 

επαρκής.  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 30 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο   και 
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διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 58, 58 και 54 τ.μ. αντίστοιχα. Ο 

αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 10 νήπια. Είναι συστεγαζόμενο με το δημοτικό 

σχολείο του οικισμού, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 48 τ.μ. και 

επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Προσοτσάνης λειτουργούν τέσσερα (4) νηπιαγωγεία με επτά (7) 

τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο λειτουργεί σε χώρο εντός δημοτικού σχολείου. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία διαθέτουν πολυδύναμο χώρο. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Στο μοναδικό νηπιαγωγείο που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης διατίθεται 

ξεχωριστή αίθουσα. 

✓ Σε όλα τα νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος είναι επαρκής. 
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Εικόνα 90: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Προσοτσάνης 

 

 Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 44 έως 50. 
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2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ   

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι πολύ μικρές. Θεωρούμε πως, κατά παρέκκλιση των 

κριτηρίων χωρητικότητας, είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας 

και η φοίτηση 30 νηπίων. 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 56 έως 68. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 19 

φοιτώντων νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Προσοτσάνης είναι δυνατή η λειτουργία οκτώ (8) τμημάτων διδασκαλίας με 

εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από  149 έως 167. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 32 2 50 44 

2ο ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 30 2 30 30 

1ο ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 2 30 3 68 56 

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ 1 10 1 19 19 

ΣΥΝΟΛΟ 7 102 8 167 149 

Πίνακας 87: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Προσοτσάνης και αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας  
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Εικόνα 91: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Προσοτσάνης 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 60 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 23 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας είναι ΠΡΟΚΑΤ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 17 τ.μ., το οποίο λειτουργεί σε 

αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 70 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος, 

η οποία λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 17 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 34 τ.μ. 

o Μικρό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (8 τ.μ.) 

o Αίθουσα επιφάνειας 17 τ.μ., η οποία χρησιμοποιείται ως αίθουσα ανάγνωσης. 
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Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και ότι το 

σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν 6 τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 61 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα, επιφάνειας 61 τ.μ., για τη λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 103 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Εργαστήριο Πληροφορικής, επιφάνειας 35 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 66 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος. 

o Αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 187 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 3/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 

φοιτούν 29 μαθητές. Εντός του διδακτηρίου λειτουργεί τι νηπιαγωγείο του οικισμού. 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το 

κριτήριο χωρητικότητας. 

Διαθέτει αίθουσα επιφάνειας 8 τ.μ., για τη λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης, ενώ 

στον ίδιο χώρο λειτουργεί και το εργαστήριο πληροφορικής. 



231 
 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 

φοιτούν 73 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 30 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 24 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 68 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος. 

o Αίθουσα επιφάνειας 40 τ.μ., γα τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας 70 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Προσοτσάνης λειτουργούν πέντε (5) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν είκοσι οκτώ (28) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία λειτουργούν σε 

δημόσιους ιδιόκτητους χώρους.   

✓ Είκοσι τέσσερις (24) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας, τρεις (3) 

αίθουσες δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας και μία (1) αίθουσα είναι 

ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες – χώρους για τη λειτουργία του 

ολοημέρου (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.), αλλά σε ένα δημοτικό σχολείο η 

συγκεκριμένη αίθουσα είναι ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής, ένα (1) 

δημοτικό σχολείο διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής που λειτουργεί σε 

αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ και ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Εργαστήριο 

Πληροφορικής που λειτουργεί εντός του χώρου της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει εργαστήριο Φ.Ε. 
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✓ Σε ένα (1) δημοτικό σχολείο όπου λειτουργεί Τάξης Υποδοχής δεν διατίθεται 

ξεχωριστή αίθουσα. 

✓ Στα τρία (3) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, διατίθεται 

ξεχωριστή αίθουσα.  

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ενώ 

Γυμναστήριο διαθέτουν δύο (2). 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης αλλά σε 

ένα από αυτά εντός της αίθουσας λειτουργεί και το Εργαστήριο 

Πληροφορικής. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 

 
Εικόνα 92: Καταλληλότητα αιθουσών δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Προσοτσάνης 
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Εικόνα 93: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα Δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Προσοτσάνης 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι η αίθουσα επιφάνειας 23 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα 

διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 15 μαθητών. Πρέπει επίσης να εξευρεθεί κατάλληλος 
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χώρος για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, διότι λειτουργεί προσωρινά στο χώρο 

της Σχολικής Βιβλιοθήκης. Η αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 123 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 11 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 55 μαθητές.  

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας. Πρέπει 

να εξευρεθεί - διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος για τη λειτουργία του εργαστηρίου 

πληροφορικής. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 10 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 60 μαθητές. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 175 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα  ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 105 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 45 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας, με την 

προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες επιφάνειας 30 τ.μ. έκαστη, θα λειτουργούν ως 

αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό 

μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 40 μαθητών.  
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 140 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 13 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 78 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη 
κατάσταση (σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της 

έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλία

ς 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλία

ς 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

1ο ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 6 60 5 123 55 

2ο ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 6 61 6 150 60 

3ο ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 7 103 7 175 105 

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ 3 29 3 45 45 

ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 6 73 6 140 78 

ΣΥΝΟΛΟ 28 326 27 633 343 

Πίνακας 88: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Προσοτσάνης και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας  

 

 
Εικόνα 94: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Προσοτσάνης 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Προσοτσάνης, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν επτά (7) τμήματα 

διδασκαλίας και φοιτούν 102 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

δημόσια νηπιαγωγεία στη Δ.Ε. Προσοτσάνης δύνανται να λειτουργήσουν 8 

τμήματα διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων 

νηπίων από 149 έως 167.  

Γ) Τη γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Προσοτσάνης. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Προσοτσάνης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Προσοτσάνης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στο 5ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. 

Προσοτσάνης επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των νηπίων της 

περιοχής.   

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στα συγκεκριμένα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 7 ΤΜΗΜΑΤΑ 8 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

102 
ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

από 149 
έως 167 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 89: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Προσοτσάνης, αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 95: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Προσοτσάνης 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των πέντε (5) δημόσιων δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. 

Προσοτσάνης, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν είκοσι οκτώ (28) τμήματα 

διδασκαλίας και φοιτούν 326 μαθητές και μαθήτριες. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα υπάρχοντα δημόσια δημοτικά 

σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 27 τμήματα διδασκαλίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική 

μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 343 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό 

μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 633 μαθητές. 

Γ) Τη γεωγραφική κατανομή των παραπάνω δημοτικών σχολείων. 

Δ) Το κριτήριο της έρευνας για μη λειτουργία αιθουσών διδασκαλίας σε αίθουσες 

ΠΡΟΚΑΤ. 

Ε) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Προσοτσάνης, όπως αυτή διατυπώνεται 

στο 4ο Κεφάλαιο της Α΄ Ενότητας  της έρευνάς μας. 

ΣΤ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Προσοτσάνης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της Β΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Ζ)  Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 12 περίπου μαθητές. 

επαρκούν 
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Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν επαρκούν για 

την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των μαθητών της περιοχής. 

Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών 

περιφερειών στον οικισμό της Προσοτσάνης, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι 

αίθουσες των τριών διδακτηρίων του οικισμού και  να λειτουργήσουν εύρυθμα και τα 

πρόσθετα τμήματα διδασκαλίας (Τάξη Υποδοχής, Εργαστήριο Η/Υ).  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

5 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
5 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 28 ΤΜΗΜΑΤΑ 27 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

326 
ΜΕΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 343 
έως 633 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 90: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Προσοτσάνης, αποτύπωση της λειτουργίας 
τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 96: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Προσοτσάνης  

επαρκούν 
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2.1.5.2 Δημοτική Ενότητα Σιταγρών 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Σιταγρών από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί το 

Νηπιαγωγείο Φωτολίβους και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης 

και λόγω κατάργησης, δύο νηπιαγωγεία (Σιταγρών και Μαυρολεύκης). Σήμερα 

λειτουργούν δύο (2) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 

36 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Σιταγρών από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή στα δημοτικά σχολεία. Σήμερα λειτουργούν δύο (2) δημοτικά σχολεία με 

δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 138 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Σιταγρών παρουσιάζουν μείωση από το 2006 έως 

και σήμερα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η μεγαλύτερη μείωση του αριθμού 

των γεννήσεων καταγράφεται το έτος 2019. Σύμφωνα με τις δύο στατιστικές 

μεθόδους πρόβλεψης, ο αριθμός των γεννήσεων θα παρουσιάσει μια μικρή αύξηση 

αλλά προς το τέλος της δεκαετίας θα επανέλθει και πάλι στα επίπεδα του έτους 2019. 

Σύμφωνα με τις δύο μαθηματικές μεθόδους πρόβλεψης, η μείωση του αριθμού των 

γεννήσεων θα συνεχιστεί και κατά την επόμενη δεκαετία. Οι παραπάνω προβλέψεις 

ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην 

περιοχή είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση 

των γεννήσεων ταυτίζεται με τη περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Σιταγρών 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 32 32 32 32 

2001 28 28 28 28 

2002 23 23 23 23 

2003 20 20 20 20 

2004 28 28 28 28 

2005 20 20 20 20 

2006 22 22 22 22 

2007 20 20 20 20 

2008 28 28 28 28 

2009 21 21 21 21 

2010 15 15 15 15 

2011 18 18 18 18 

2012 20 20 20 20 

2013 19 19 19 19 

2014 14 14 14 14 

2015 22 22 22 22 

2016 22 22 22 22 

2017 22 22 22 22 

2018 18 18 18 18 

2019 9 9 9 9 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 8 8 15 16 

2021 8 8 14 15 

2022 8 7 14 14 

2023 7 7 13 13 

2024 7 7 13 13 

2025 6 6 12 12 

2026 6 6 11 11 

2027 6 5 11 11 

2028 5 5 10 10 

2029 5 5 10 11 

2030 5 5 9 9 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -85% -86% -71% -71% 

2010-2030 -68% -70% -39% -38% 

2019-2030 -47% -105% 2% 3% 

Πίνακας 91: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ.Ε. Σιταγρών (2000-2019) και 
αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας τον πίνακα και το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι οι γεωμετρικές προβολές παρουσιάζουν τον ίδιο αριθμό 

γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία, μειωμένο σε σχέση με τον αριθμό του έτους 

2019, ενώ οι μέθοδοι της εκθετικής εξομάλυνσης και της γραμμικής παλινδρόμησης 

δείχνουν αύξηση του αριθμού των γεννήσεων. 
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Εικόνα 97: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σιταγρών και πρόβλεψη γεννήσεων 

με βάση τις μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής  

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

 Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Σιταγρών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 22 2011-2012 39 177% 

2007 20 2012-2013 22 110% 

2008 28 2013-2014 25 89% 

2009 21 2014-2015 27 129% 

2010 15 2015-2016 25 167% 

2011 18 2016-2017 26 144% 

2012 20 2017-2018 24 120% 

2013 19 2018-2019 25 132% 

2014 14 2019-2020 20 143% 

2015 22 2020-2021 16 73% 

Μέσος όρος 128% 

Πίνακας 92: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Σιταγρών 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών 

που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον αριθμό των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Σιταγρών. Συγκεκριμένα κατά 

μέσο όρο οι εγγραφές ήταν 28% περισσότερες από τις γεννήσεις. Για τον ακριβή λόγο 

αυτών των αυξήσεων μπορούμε να υποθέσουμε ότι οφείλονται σε ένα ποσοστό 

παιδιών που γεννήθηκαν σε νοσοκομείο ή κλινική άλλης δημοτικής ενότητας, όπου 

και δηλώθηκαν, καθώς και σε αριθμό παιδιών που διαμένουν στη Δ.Ε. Σιταγρών αλλά 

είναι εγγεγραμμένα σε άλλη δημοτική ενότητα. Επίσης μπορεί να σχετίζεται και με 

φοίτηση ορισμένων αλλοδαπών νηπίων. Όσον αφορά τον μειωμένο αριθμό 

εγγεγραμμένων νηπίων στα νηπιαγωγεία σε σχέση με τον αριθμό των γεννήσεων, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι οφείλονται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων 

(αστικοποίηση κτλ.) και στη μετανάστευση. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σιταγρών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2006 22 2011-2012   39 
2007 20 2012-2013   22 

2008 28 2013-2014   25 

2009 21 2014-2015   27 

2010 15 2015-2016   25 

2011 18 2016-2017   26 

2012 20 2017-2018   24 

2013 19 2018-2019   25 

2014 14 2019-2020 16 20 

2015 22 2020-2021 20 16 

2016 22 2021-2022 18 28 
2017 22 2022-2023 15 28 

2018 18 2023-2024 7 23 

2019 9 2024-2025 12 12 

2020 15 2025-2026 12 19 
2021 14 2026-2027 11 18 

2022 14 2027-2028 11 18 

2023 13 2028-2029 10 17 

2024 13 2029-2030 10 16 

2025 12 2030-2031 9 15 

Πίνακας 93: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σιταγρών 
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Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον σχολικό 

έτος, διαφαίνεται η βραχύβια αύξηση του αριθμού των νηπίων και στη συνέχεια η 

σταθεροποίησή του. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα 

νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η απόκλιση 

μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα 

νηπιαγωγεία. 

 
Εικόνα 98: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που πήγαν σε κάθε τάξη του Δημοτικού Σχολείου για τα προηγούμενα δέκα 

έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και πήγαν μετά από 

6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας τις 
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γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα Δημοτικά 

Σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Σιταγρών 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 28           107% 

2002 23         122% 91% 

2003 20       155% 170% 105% 

2004 28     100% 96% 104% 104% 

2005 20   120% 115% 125% 135% 120% 

2006 22 114% 123% 127% 127% 127% 132% 

2007 20 90% 90% 90% 100% 105% 110% 

2008 28 104% 111% 107% 96% 96% 100% 

2009 21 129% 129% 129% 129% 129% 129% 

2010 15 167% 167% 167% 167% 167%   

2011 18 122% 122% 122% 133%     

2012 20 105% 105% 105%       

2013 19 116% 116%         

2014 14 136%           

Μέσος Όρος 120% 120% 118% 125% 128% 111% 

Πίνακας 94: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Σιταγρών 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των παιδιών που 

γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα ο μέσος 

όρος του ποσοστού είναι κατά 10-28% μεγαλύτερος σε όλες τις τάξεις του δημοτικού 

σχολείου. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού, σε 

μαθητές που διαμένουν στη Δ.Ε. Σιταγρών αλλά γεννήθηκαν και δηλώθηκαν σε άλλη 

δημοτική ενότητα και ίσως στην εγγραφή αλλοδαπών μαθητών.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα  και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Σιταγρών.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα  που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα  και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των εγγραφέντων 

μαθητών ανά τμήμα . 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Σιταγρών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 22 2012-2013 25 24 28 31 28 30 166 

2007 20 2013-2014 18 27 23 27 34 21 150 

2008 28 2014-2015 29 18 28 25 29 21 150 

2009 21 2015-2016 27 31 18 28 27 29 160 

2010 15 2016-2017 25 27 30 20 28 24 154 

2011 18 2017-2018 22 25 27 27 21 29 151 

2012 20 2018-2019 21 22 25 27 27 22 144 

2013 19 2019-2020 22 21 22 25 27 28 145 

2014 14 2020-2021 19 22 21 24 25 27 138 

2015 22 2021-2022 26 17 22 25 23 17 130 

2016 22 2022-2023 26 26 17 24 26 20 139 

2017 22 2023-2024 26 26 26 18 24 22 143 

2018 18 2024-2025 22 26 26 28 18 21 141 

2019 9 2025-2026 11 22 26 28 28 16 130 

2020 15 2026-2027 18 11 21 28 28 24 130 

2021 14 2027-2028 17 18 11 23 28 24 121 

2022 14 2028-2029 17 17 18 11 23 24 110 

2023 13 2029-2030 16 17 17 19 12 20 100 

2024 13 2030-2031 15 16 16 18 19 10 94 

Πίνακας 95 Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Σιταγρών 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι ύστερα από 

την πρόβλεψη μιας πολύ βραχύβιας αύξησης του μαθητικού πληθυσμού, θα επέλθει 

η σταδιακή μείωσή του που στο τέλος της δεκαετίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 32% 

περίπου. Η πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 
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που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων  

που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νηπίων που 

γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 9% μικρότερο ενώ ο μέσος όρος του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, 

παρουσιάζει μια μικρή διακύμανση και είναι κοντά στο 100% . 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σιταγρών 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             75% 

2008-2009           110% 62% 

2009-2010         96% 107% 100% 

2010-2011       96% 109% 108% 89% 

2011-2012 39 64% 108% 104% 100% 100% 104% 

2012-2013 22 82% 100% 100% 111% 105% 105% 

2013-2014 25 116% 107% 97% 90% 100% 104% 

2014-2015 27 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2015-2016 25 100% 100% 100% 100% 100%   

2016-2017 26 85% 100% 100% 109%     

2017-2018 24 88% 100% 100%       

2018-2019 25 88% 100%         

2019-2020 20 95%           

Μέσος Όρος 91% 102% 100% 102% 104% 92% 

Πίνακας 96: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Σιταγρών  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Σιταγρών. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα  που μας διατέθηκαν από την Π.Ε. Δράμας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται 

η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σιταγρών 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 39 2012-2013 25 24 28 31 28 30 166 

2012-2013 22 2013-2014 18 27 23 27 34 21 150 

2013-2014 25 2014-2015 29 18 28 25 29 21 150 

2014-2015 27 2015-2016 27 31 18 28 27 29 160 

2015-2016 25 2016-2017 25 27 30 20 28 24 154 

2016-2017 26 2017-2018 22 25 27 27 21 29 151 

2017-2018 24 2018-2019 21 22 25 27 27 22 144 

2018-2019 25 2019-2020 22 21 22 25 27 28 145 

2019-2020 20 2020-2021 19 22 21 24 25 27 138 

2020-2021 16 2021-2022 15 19 22 21 25 23 125 

2021-2022 28 2022-2023 26 15 19 22 22 23 127 

2022-2023 28 2023-2024 26 26 15 20 23 20 130 

2023-2024 23 2024-2025 21 26 26 15 20 21 130 

2024-2025 12 2025-2026 10 21 26 26 16 19 119 

2025-2026 19 2026-2027 17 11 21 26 27 14 118 

2026-2027 18 2027-2028 17 18 11 22 27 25 120 

2027-2028 18 2028-2029 16 17 18 11 22 25 109 

2028-2029 17 2029-2030 15 16 17 18 11 21 99 

2029-2030 16 2030-2031 15 16 16 17 19 10 93 

Πίνακας 97: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Σιταγρών 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό περίπου 33%, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Σιταγρών 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των δυο 

μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει 

σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, 

ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σημαντική 

μείωση. 
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Εικόνα 99: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Σιταγρών από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 11 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο   και 

διαθέτει μια πολύ μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 25 νήπια. Λειτουργεί συστεγαζόμενο με το δημοτικό 

σχολείο του οικισμού και διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 31 και 

54 τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Σιταγρών λειτουργούν δύο (2) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας.  
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✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο λειτουργεί σε χώρο εντός δημοτικού σχολείου. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Σε όλα τα νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος είναι επαρκής. 

 
Εικόνα 100: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Σιταγρών 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 
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διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 34. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Σιταγρών είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από  55 έως 59. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 11 1 25 25 

ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 2 25 2 34 30 

ΣΥΝΟΛΟ 3 36 3 59 55 

Πίνακας 98: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Σιταγρών και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 

Εικόνα 101: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Σιταγρών 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΙΤΑΓΡΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

69 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος. 

o Αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ., για τη λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης, ενώ 

στον ίδιο χώρο λειτουργεί και το εργαστήριο πληροφορικής. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 150 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 72 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 22 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα διδασκαλίας για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής 

ενώ, τέλος, διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

69 μαθητές. Εντός του διδακτηρίου λειτουργεί το νηπιαγωγείο του οικισμού. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 31 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 35 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος. 

o Αίθουσα επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 156 τ.μ. 
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o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα διδασκαλίας για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής 

ενώ, τέλος, διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Σιταγρών λειτουργούν δύο (2) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας. Τα σχολεία λειτουργούν σε 

δημόσιους ιδιόκτητους χώρους.    

✓ Δώδεκα (12) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Στα δύο (2) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης διατίθεται 

ξεχωριστή αίθουσα.  

✓ Στα δύο (2) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τάξη Υποδοχής δεν διατίθεται 

ξεχωριστή αίθουσα.  

✓ Στα δύο (2) δημοτικά σχολεία λειτουργούν Εργαστήρια Πληροφορικής αλλά 

στο ένα δημοτικό σχολείο αυτό λειτουργεί εντός του χώρο της Σχολικής 

Βιβλιοθήκης. 

✓ Στα δύο (2) δημοτικά σχολεία λειτουργούν αίθουσες Σχολικής Βιβλιοθήκης 

αλλά στο ένα δημοτικό σχολείο εντός της αίθουσας λειτουργεί και το 

Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος και αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Γυμναστήριο. 

✓ Τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 
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Εικόνα 102: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Σιταγρών 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας. Πρέπει 

να εξευρεθεί κατάλληλος χώρος για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 11 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 66 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας. Πρέπει 

να εξευρεθεί κατάλληλος χώρος για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 14 μαθητές. 
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Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 84 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΣΙΤΑΓΡΩΝ 

6 69 6 150 66 

ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 6 69 6 150 84 

ΣΥΝΟΛΟ 12 138 12 300 150 

Πίνακας 99: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Σιταγρών και αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας  

 

 
Εικόνα 103: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Σιταγρών 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Σιταγρών, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας 

και φοιτούν 36 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

δημόσια νηπιαγωγεία στη Δ.Ε. Σιταγρών δύνανται να λειτουργήσουν 3 
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τμήματα διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων 

νηπίων από 55 έως 59.  

Γ) Τη γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Σιταγρών. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σιταγρών, όπως αυτή διατυπώνεται στο 

4ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Σιταγρών, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο 5ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Σιταγρών 

επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των νηπίων της περιοχής.   

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στα συγκεκριμένα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

36 
ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

από 55 
έως 59 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 100: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Σιταγρών, αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 104: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Σιταγρών 

επαρκούν 
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Εικόνα 105: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων του Δήμου Προσοτσάνης (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. 

Σιταγρών, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα 

διδασκαλίας και φοιτούν 138 μαθητές και μαθήτριες. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα υπάρχοντα δημόσια δημοτικά 

σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 12 τμήματα διδασκαλίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική 

μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 150 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό 

μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 300 μαθητές. 

Γ) Τη γεωγραφική κατανομή των παραπάνω δημοτικών σχολείων.  

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σιταγρών, όπως αυτή διατυπώνεται στο 

4ο Κεφάλαιο της Α΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Σιταγρών, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της Β΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

ΣΤ) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 13 περίπου μαθητές. 
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Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν επαρκούν για 

την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των μαθητών της περιοχής. Πρέπει όμως να 

εξευρεθούν – διαμορφωθούν χώροι για την εύρυθμη λειτουργία των πρόσθετων 

τμημάτων διδασκαλίας (Τάξεις Υποδοχής). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 12 ΤΜΗΜΑΤΑ 12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

138 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 150 
έως 300 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 101: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Σιταγρών, αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

Εικόνα 106: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Σιταγρών 

επαρκούν 
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Εικόνα 107: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων στο Δήμο Προσοτσάνης (Ο χάρτης αντλήθηκε από 

το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια όλων των δημοτικών ενοτήτων του  Δήμου Προσοτσάνης,  συνοψίζουμε 

την πρόταση και τις επισημάνσεις μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των 

παρακάτω:  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα αναλογικότερης κατανομής των μαθητών στα τρία 

δημοτικά σχολεία της Προσοτσάνης, ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι αίθουσες 

διδασκαλίας των σχολείων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας και των εργαστηρίων πληροφορικής. 

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής στο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης - Σιταγρών.  

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής στο Δημοτικό Σχολείο Φωτολίβους.  
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2.2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Στην Π.Ε. Έβρου λειτουργούν εβδομήντα (70) νηπιαγωγεία με εκατόν είκοσι 

δύο (122) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 2.205 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Στην Π.Ε. Έβρου λειτουργούν σαράντα εννέα (49) δημοτικά σχολεία με 

τετρακόσια είκοσι εννέα (429) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 7.369 

μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου είναι μία από τις Π.Ε. της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου παρατηρούμε μεγάλο αριθμό γεννήσεων. 

Συγκεκριμένα οι γεννήσεις από το 2000 έως το 2009 είχαν αυξηθεί κατά 27% ενώ από 

το 2010-2019 σημειώθηκε μεγάλη μείωση στις γεννήσεις (-31%). Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζουμε την διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Περιφερειακής 

Ενότητας Έβρου από το 2000 έως τα 2019 και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων 

σε επίπεδο Δήμων.  

Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της  
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου   

Έτος 
Δ. 

Αλεξ/πολης  
Δ. 

Διδ/χου  
Δ. 

Ορεστιάδας  
Δ. 

Σουφλίου  
Δ. 

Σαμοθράκης  
Π.Ε. 

Έβρου  

2000 679 177 265 119 18 1.258 

2001 682 179 269 122 19 1.271 

2002 711 192 248 126 20 1.297 

2003 720 198 235 117 13 1.283 

2004 727 189 269 127 18 1.330 

2005 812 155 314 124 15 1.420 

2006 841 139 276 127 21 1.404 

2007 904 158 307 108 20 1.497 

2008 950 180 301 135 31 1.597 

2009 925 178 339 133 24 1.599 

2010 879 174 314 110 24 1.501 

2011 862 173 283 95 26 1.439 

2012 784 140 280 80 29 1.313 

2013 729 142 296 82 27 1.276 

2014 678 142 256 69 16 1.161 

2015 726 120 266 87 24 1.223 

2016 725 127 246 68 21 1.187 

2017 738 119 243 86 17 1.203 

2018 637 127 201 72 24 1.061 

2019 608 114 214 81 12 1.029 
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Ποσοστό 
μεταβολής 
2000-2019 

-10% -36% -19% -32% -33% -18% 

Ποσοστό 
μεταβολής 
2010-2019 

-31% -34% -32% -26% -50% -31% 

Πίνακας 102: Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου σε επίπεδο δήμων  

Για την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων) της Π.Ε. Έβρου για την 

επόμενη δεκαετία χρειαζόμασταν στοιχεία των γεννήσεων. Η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρέχει στοιχεία γεννήσεων έως το 2019 βάση των οποίων θα 

μπορούσαμε να υπολογίσουμε τον εν δυνάμει μαθητικό πληθυσμό για τα 

νηπιαγωγεία έως το σχολικό έτος 2024-25 και για τα δημοτικά σχολεία έως το σχολικό 

έτος 2025-26. Επειδή όμως η έρευνα μας επεκτείνεται έως το σχολικό έτος 2030-31 

ήταν απαραίτητο να προβούμε στην πρόβλεψη των γεννήσεων τουλάχιστον για τα 

επόμενα 7 έτη. 

Για την υλοποίηση των προβλέψεων χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία για τις 

γεννήσεις από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το χρονικό διάστημα από 

το 2000 έως το 2019. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος των τιμών που διαθέτουμε τόσο 

καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα καθώς θα παρουσιάζουν τη διαχρονική τάση των 

γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας και θα αποφύγουμε τα τυχόν σφάλματα από 

απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να συνέβησαν στην περιοχή σε μια συγκεκριμένη 

περίοδο. 

Όπως έχουμε προαναφέρει επιθυμητό είναι να γίνεται η πρόβλεψη με 

περισσότερες από μια μεθόδους, για να συγκρίνονται οι αποκλίσεις μεταξύ τους και 

να επιλέγεται αυτή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αληθοφάνεια (στη βάση και των 

άλλων χαρακτηριστικών της περιοχής). 

 Εφαρμόσαμε τη γεωμετρική προβολή, από τις μαθηματικές μεθόδους, σε δυο 

εκδοχές χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις των τελευταίων 5 ετών (2015-2019) και των 

τελευταίων 15 ετών (2005 – 2019). Ενώ από τις στατιστικές μεθόδους εφαρμόσαμε 

τη γραμμική παλινδρόμηση και την εκθετική εξομάλυνση χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις από το 2000 έως το 2019. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων 

της Π.Ε. Έβρου από το 2000 έως το 2019, στοιχεία που μας διατέθηκαν από την 

ΕΛΣΤΑΤ, τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις 

προαναφερόμενες προβολές καθώς και την ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με 

βάση τα αποτελέσματα της κάθε προβολής. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι 

οι γεννήσεις στην Π.Ε. Έβρου παρουσιάζουν αυξομείωση από το 2000 έως το 2009 

και από το 2010 μέχρι το 2019 οι γεννήσεις μειώθηκαν σημαντικά. Η μείωση των 

γεννήσεων προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και στα επόμενα έτη, σύμφωνα και με τις 
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τέσσερις προβολές. Τα αποτελέσματα της προβολής της εκθετικής εξομάλυνσης 

καθώς και της γεωμετρικής προβολής βάση της 5ετίας (2015-2019) παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη μείωση στις γεννήσεις και είναι τα απαισιόδοξα σενάρια ενώ τα 

αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης σημειώνουν αύξηση στις γεννήσεις και 

χαρακτηρίζεται ως το αισιόδοξο σενάριο. Η πρόγνωση ισχύει υπό την προϋπόθεση 

ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται 

με τη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 

 

  

Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Π. Ε. Έβρου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

Γε
νν

ή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 1.258 1.258 1.258 1.258 

2001 1.271 1.271 1.271 1.271 

2002 1.297 1.297 1.297 1.297 

2003 1.283 1.283 1.283 1.283 

2004 1.330 1.330 1.330 1.330 

2005 1.420 1.420 1.420 1.420 

2006 1.404 1.404 1.404 1.404 

2007 1.497 1.497 1.497 1.497 

2008 1.597 1.597 1.597 1.597 

2009 1.599 1.599 1.599 1.599 

2010 1.501 1.501 1.501 1.501 

2011 1.439 1.439 1.439 1.439 

2012 1.313 1.313 1.313 1.313 

2013 1.276 1.276 1.276 1.276 

2014 1.161 1.161 1.161 1.161 

2015 1.223 1.223 1.223 1.223 

2016 1.187 1.187 1.187 1.187 

2017 1.203 1.203 1.203 1.203 

2018 1.061 1.061 1.061 1.061 

2019 1.029 1.029 1.029 1.029 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 984 1.015 1.187 976 

2021 940 1.002 1.175 929 

2022 899 988 1.163 882 

2023 859 975 1.150 835 

2024 822 962 1.138 800 

2025 785 949 1.125 765 

2026 751 936 1.113 716 

2027 718 923 1.101 674 

2028 686 911 1.088 633 

2029 656 899 1.076 590 

2030 627 887 1.064 547 
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Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -50% -30% -15% -56% 

2010-2030 -58% -41% -29% -64% 

2019-2030 -39% -14% 3% -47% 

Πίνακας 103: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Π. Ε. Έβρου (2000-2019), αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 και ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι και οι τέσσερις προβολές παρουσιάζουν μείωση στον αριθμό των 

γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία.  

 
Εικόνα 108: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Π.Ε. Έβρου με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Η πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31 προδιαθέτει τη διάθεση 

στοιχείων για τις γεννήσεις τουλάχιστον έως το 2026 και την καταγραφή των 

εγγραφέντων μαθητών στα νηπιαγωγεία για τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία για τις γεννήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2001 έως το 2019 

και τα αποτελέσματα των προβλέψεων από το 2020 έως 2026 καθώς και τις εγγραφές 

των μαθητών στα νηπιαγωγεία της προηγούμενης δεκαετίας, για τα σχολικά έτη 
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2011-12 έως και το 2020-21, στοιχεία που μας διέθεσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Έβρου.  

Από το σχολικό έτος 2019-20 είναι υποχρεωτική η φοίτηση των νηπίων Β΄ 

ηλικίας (προνήπια). Επειδή όμως δεν υπάρχει αξιόπιστο δείγμα μαθητικού 

πληθυσμού στον αριθμό των νηπίων Β΄ ηλικίας (προνήπια) για τα προηγούμενα έτη, 

δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη τους για τα επόμενα. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία που 

αφορούν στον αριθμό των προνηπίων και απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες 

είναι ενδεικτικά.  

Για την πρόβλεψη των νηπίων σε πρώτη φάση επιχειρήσαμε να εφαρμόσουμε 

τις ίδιες μεθόδους προβολής, όπως στην περίπτωση της πρόβλεψης των γεννήσεων 

(τη γραμμική παλινδρόμηση και την εκθετική εξομάλυνση). Τα αποτελέσματα που 

μας έδωσαν οι προαναφερόμενοι μέθοδοι δεν ήταν ρεαλιστικά, για τον λόγο αυτό 

απορρίψαμε τις μεθόδους αυτές και πραγματοποιήσαμε την πρόβλεψη με βάση τον 

μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που πήγαν στο νηπιαγωγείο μετά 

από πέντε έτη χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις από το 2006 έως το 2025 και τον 

αριθμό των εγγεγραμμένων νηπίων για τα σχολικά έτη 2011-12 έως 2020-21.  

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα σχολικά έτη από το 2011-2012 έως το 2020-2021 όπως 

απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις,  
 Π.Ε. Έβρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 1.404 2011-2012 1349 96% 

2007 1.497 2012-2013 1359 91% 

2008 1.597 2013-2014 1378 86% 

2009 1.599 2014-2015 1426 89% 

2010 1.501 2015-2016 1357 90% 

2011 1.439 2016-2017 1331 92% 

2012 1.313 2017-2018 1197 91% 

2013 1.276 2018-2019 1223 96% 

2014 1.161 2019-2020 1090 94% 

2015 1.223 2020-2021 1163 95% 

Μέσος όρος 92% 

Πίνακας 104: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στην 
Π.Ε. Έβρου 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος από τον αριθμό των παιδιών που 

είχαν γεννηθεί πριν από πέντε έτη στην Π.Ε. Έβρου. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των 

ετών, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 8% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή 

λόγο αυτής της απόκλισης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες 

υποθέσεις. Ένα ποσοστό σίγουρα οφείλεται στη φοίτηση των νηπίων σε ιδιωτικά 

νηπιαγωγεία για τα οποία δεν έχουμε στοιχεία. Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι ένα 

ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκε στα νοσοκομεία της Π.Ε. Έβρου όπου και 

δηλώθηκε, να είναι μόνιμος κάτοικος σε άλλη περιφερειακή ενότητα. Επίσης μπορεί 

να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. μεταθέσεις 

στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.) καθώς και στη μετανάστευση. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα αξιόπιστο 

δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα επόμενα 

δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων νηπίων, τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση 

τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Π.Ε. Έβρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις  Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2006 1.404 2011-2012   1349 

2007 1.497 2012-2013   1359 

2008 1.597 2013-2014   1378 

2009 1.599 2014-2015   1426 

2010 1.501 2015-2016   1357 

2011 1.439 2016-2017   1331 

2012 1.313 2017-2018   1197 

2013 1.276 2018-2019   1223 

2014 1.161 2019-2020 1096 1090 

2015 1.223 2020-2021 1042 1163 

2016 1.187 2021-2022 1067 1093 

2017 1.203 2022-2023 941 1108 

2018 1.061 2023-2024 913 977 

2019 1.029 2024-2025 1053 948 

2020 1.187 2025-2026 1042 1094 

2021 1.175 2026-2027 1031 1082 

2022 1.163 2027-2028 1020 1071 

2023 1.150 2028-2029 1009 1060 

2024 1.138 2029-2030 998 1048 

2025 1.125 2030-2031 987 1037 

Πίνακας 105: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Π.Ε. Έβρου 
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Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος 2020-21, διαφαίνεται η σταδιακή μείωση του αριθμού των φοιτώντων 

νηπίων, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα είναι μεγαλύτερη με ποσοστό μεταβολή 

-11%. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η σχετικά μεγάλη 

απόκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και αυτών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 

 

Εικόνα 109: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Η πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31 προδιαθέτει τη διάθεση 

στοιχείων για τις γεννήσεις τουλάχιστον έως το 2024 και την καταγραφή των 

εγγραφέντων μαθητών στα δημοτικά σχολεία για τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία για τις γεννήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2001 έως το 2019 

και τα αποτελέσματα των προβλέψεων από το 2020 έως 2024 καθώς και τις εγγραφές 

των μαθητών στα δημοτικά σχολεία για τα σχολικά έτη 2011-12 έως και το 2020-21, 

στοιχεία που μας διέθεσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου.  
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Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. 

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Π.Ε. Έβρου 
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 1.271           98% 

2002 1.297         98% 95% 

2003 1.283       100% 97% 96% 

2004 1.330     95% 93% 92% 92% 

2005 1.420   97% 92% 92% 90% 88% 

2006 1.404 98% 92% 91% 91% 90% 89% 

2007 1.497 91% 89% 88% 86% 85% 88% 

2008 1.597 90% 88% 85% 84% 83% 83% 

2009 1.599 91% 89% 87% 86% 85% 86% 

2010 1.501 87% 87% 87% 86% 86%   

2011 1.439 91% 87% 86% 86%     

2012 1.313 92% 90% 87%       

2013 1.276 96% 95%         

2014 1.161 96%           

Μέσος Όρος 92% 90% 89% 89% 90% 91% 

Πίνακας 106: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Π.Ε. Έβρου χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση της τάξεως του 10%-11% 

μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο δημοτικό 

σχολείο. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε ένα ποσοστό στον αριθμό των μαθητών που 

φοιτούν σε μειονοτικό σχολείο και αποδεικνύεται από το ακόλουθο πίνακα όπου 

παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των 
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μειονοτικών σχολείων και διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο δημοτικό σχολείο 

μειώνεται στο 3-7%.  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Π.Ε. Έβρου 
 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 1.271           100% 

2002 1.297         99% 99% 

2003 1.283       102% 101% 100% 

2004 1.330     97% 98% 96% 96% 

2005 1.420   99% 96% 96% 94% 92% 

2006 1.404 101% 97% 96% 96% 95% 94% 

2007 1.497 96% 93% 92% 91% 90% 93% 

2008 1.597 95% 93% 90% 88% 88% 87% 

2009 1.599 96% 93% 92% 90% 89% 90% 

2010 1.501 92% 91% 91% 90% 89%   

2011 1.439 95% 90% 89% 89%     

2012 1.313 98% 95% 92%       

2013 1.276 100% 99%         

2014 1.161 99%           

Μέσος Όρος 97% 94% 93% 93% 94% 94% 

Πίνακας 107: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Π.Ε. Έβρου με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που φοίτησαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τάξη και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση τη 

μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης (επιλέξαμε το αισιόδοξο σενάριο), 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τάξη που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τάξη και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των εγγραφέντων 

μαθητών ανά τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Π.Ε. Έβρου 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 1.404 2012-2013 1.379 1.371 1.258 1.282 1.265 1.241 7.796 

2007 1.497 2013-2014 1.358 1.296 1.309 1.239 1.240 1.237 7.679 

2008 1.597 2014-2015 1.433 1.326 1.279 1.313 1.221 1.235 7.807 

2009 1.599 2015-2016 1.455 1.405 1.313 1.280 1.278 1.229 7.960 

2010 1.501 2016-2017 1.310 1.426 1.360 1.290 1.264 1.253 7.903 

2011 1.439 2017-2018 1.312 1.305 1.399 1.337 1.279 1.249 7.881 

2012 1.313 2018-2019 1.208 1.251 1.307 1.373 1.333 1.316 7.788 

2013 1.276 2019-2020 1.221 1.181 1.237 1.298 1.365 1.325 7.627 

2014 1.161 2020-2021 1.119 1.206 1.147 1.237 1.290 1.370 7.369 

2015 1.223 2021-2022 1.131 1.049 1.132 1.174 1.289 1.360 7.135 

2016 1.187 2022-2023 1.098 1.105 1.030 1.141 1.176 1.304 6.854 

2017 1.203 2023-2024 1.112 1.072 1.085 1.038 1.143 1.190 6.641 

2018 1.061 2024-2025 981 1.087 1.053 1.094 1.040 1.156 6.411 

2019 1.029 2025-2026 951 958 1.067 1.062 1.096 1.052 6.186 

2020 1.187 2026-2027 1.098 929 941 1.076 1.063 1.108 6.216 

2021 1.175 2027-2028 1.086 1.073 913 949 1.078 1.075 6.174 

2022 1.163 2028-2029 1.075 1.061 1.054 920 950 1.090 6.151 

2023 1.150 2029-2030 1.064 1.050 1.043 1.062 922 961 6.101 

2024 1.138 2030-2031 1.052 1.039 1.032 1.051 1.064 932 6.170 

Πίνακας 108: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Π.Ε. Έβρου 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τάξη φοίτησης της Π.Ε. Έβρου με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Π.Ε. Έβρου  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ τάξη 

Ε΄ 
τάξη 

ΣΤ΄ 
τάξη 

Σύνολο 
μαθητών  

2006 1.404 2012-2013 1.412 1.407 1.293 1.315 1.284 1.267 7.978 

2007 1.497 2013-2014 1.431 1.365 1.370 1.304 1.297 1.287 8.054 

2008 1.597 2014-2015 1.510 1.390 1.346 1.369 1.280 1.282 8.177 

2009 1.599 2015-2016 1.529 1.480 1.377 1.346 1.336 1.280 8.348 

2010 1.501 2016-2017 1.375 1.495 1.433 1.355 1.333 1.310 8.301 

2011 1.439 2017-2018 1.361 1.367 1.465 1.403 1.347 1.313 8.256 

2012 1.313 2018-2019 1.281 1.297 1.372 1.437 1.399 1.386 8.172 

2013 1.276 2019-2020 1.277 1.245 1.279 1.353 1.428 1.390 7.972 
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2014 1.161 2020-2021 1.152 1.257 1.208 1.283 1.343 1.433 7.676 

2015 1.223 2021-2022 1.181 1.096 1.184 1.226 1.346 1.418 7.451 

2016 1.187 2022-2023 1.147 1.155 1.077 1.191 1.228 1.359 7.157 

2017 1.203 2023-2024 1.162 1.121 1.135 1.084 1.193 1.240 6.935 

2018 1.061 2024-2025 1.025 1.136 1.102 1.142 1.086 1.205 6.695 

2019 1.029 2025-2026 994 1.002 1.116 1.108 1.144 1.097 6.461 

2020 1.187 2026-2027 1.147 972 985 1.123 1.110 1.155 6.492 

2021 1.175 2027-2028 1.135 1.121 955 991 1.125 1.121 6.448 

2022 1.163 2028-2029 1.123 1.110 1.102 961 992 1.136 6.424 

2023 1.150 2029-2030 1.111 1.098 1.090 1.109 962 1.002 6.373 

2024 1.138 2030-2031 1.099 1.086 1.079 1.097 1.110 972 6.444 

Πίνακας 109: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Π.Ε. Έβρου με τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 

ποσοστό περίπου 16% στα δημοτικά σχολεία χωρίς ή με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Αρχικά υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νηπίων που εγγράφεται 

στην Α΄ τάξη είναι 102% στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων και 107% στα δημοτικά σχολεία συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών 

των μειονοτικών σχολείων, ενώ το ποσοστό εγγραφής των μαθητών από τάξη σε τάξη 

(Α’ έως ΣΤ’) και στους δύο πίνακες είναι περίπου το ίδιο και είναι σχεδόν στο 100%. 
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Έβρου 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             98% 

2008-2009           97% 100% 

2009-2010         98% 99% 101% 

2010-2011       95% 100% 97% 98% 

2011-2012 1.332 104% 94% 99% 100% 99% 99% 

2012-2013 1.337 102% 98% 99% 98% 99% 103% 

2013-2014 1.357 106% 98% 97% 98% 100% 99% 

2014-2015 1.408 103% 98% 98% 98% 99% 100% 

2015-2016 1.332 98% 100% 100% 99% 99%   

2016-2017 1.294 101% 95% 99% 100%     

2017-2018 1.173 103% 98% 97%       

2018-2019 1.206 101% 99%         

2019-2020 1.076 104%           

Μέσος Όρος 102% 97% 98% 99% 99% 100% 

Πίνακας 110: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Π.Ε. Έβρου 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Έβρου 

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           99% 99% 

2009-2010         101% 98% 100% 

2010-2011       97% 100% 98% 98% 

2011-2012 1.332 106% 97% 99% 100% 99% 98% 

2012-2013 1.337 107% 97% 99% 98% 99% 103% 

2013-2014 1.357 111% 98% 97% 98% 100% 99% 

2014-2015 1.408 109% 98% 98% 98% 99% 100% 

2015-2016 1.332 103% 99% 100% 99% 99%   

2016-2017 1.294 105% 95% 99% 100%     

2017-2018 1.173 109% 97% 97%       

2018-2019 1.206 106% 98%         

2019-2020 1.076 107%           

Μέσος Όρος 107% 97% 98% 99% 99% 100% 

Πίνακας 111: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
της Π.Ε. Έβρου, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 
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υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς/με τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τάξη που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. 

Έβρου, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Έβρου 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 1.332 2012-2013 1.379 1.371 1.258 1.282 1.265 1.241 7.796 

2012-2013 1.337 2013-2014 1.358 1.296 1.309 1.239 1.240 1.237 7.679 

2013-2014 1.357 2014-2015 1.433 1.326 1.279 1.313 1.221 1.235 7.807 

2014-2015 1.408 2015-2016 1.455 1.405 1.313 1.280 1.278 1.229 7.960 

2015-2016 1.332 2016-2017 1.310 1.426 1.360 1.290 1.264 1.253 7.903 

2016-2017 1.294 2017-2018 1.312 1.305 1.399 1.337 1.279 1.249 7.881 

2017-2018 1.173 2018-2019 1.208 1.251 1.307 1.373 1.333 1.316 7.788 

2018-2019 1.206 2019-2020 1.221 1.181 1.237 1.298 1.365 1.325 7.627 

2019-2020 1.076 2020-2021 1.119 1.206 1.147 1.237 1.290 1.370 7.369 

2020-2021 1.139 2021-2022 1.167 1.090 1.182 1.137 1.220 1.286 7.082 

2021-2022 1.075 2022-2023 1.101 1.136 1.068 1.172 1.121 1.216 6.815 

2022-2023 1.089 2023-2024 1.116 1.072 1.114 1.059 1.156 1.118 6.635 

2023-2024 961 2024-2025 984 1.087 1.051 1.104 1.044 1.152 6.423 

2024-2025 932 2025-2026 955 959 1.066 1.042 1.089 1.041 6.151 

2025-2026 1.075 2026-2027 1.102 930 940 1.056 1.028 1.086 6.140 

2026-2027 1.064 2027-2028 1.090 1.073 911 931 1.042 1.025 6.072 

2027-2028 1.053 2028-2029 1.079 1.062 1.052 903 919 1.038 6.052 

2028-2029 1.042 2029-2030 1.067 1.050 1.041 1.042 891 916 6.007 

2029-2030 1.030 2030-2031 1.056 1.039 1.030 1.031 1.028 888 6.072 

Πίνακας 112: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Π.Ε. Έβρου χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Έβρου 

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 1.332 2012-2013 1.412 1.407 1.293 1.315 1.284 1.267 7.978 

2012-2013 1.337 2013-2014 1.431 1.365 1.370 1.304 1.297 1.287 8.054 

2013-2014 1.357 2014-2015 1.510 1.390 1.346 1.369 1.280 1.282 8.177 

2014-2015 1.408 2015-2016 1.529 1.480 1.377 1.346 1.336 1.280 8.348 

2015-2016 1.332 2016-2017 1.375 1.495 1.433 1.355 1.333 1.310 8.301 

2016-2017 1.294 2017-2018 1.361 1.367 1.465 1.403 1.347 1.313 8.256 

2017-2018 1.173 2018-2019 1.281 1.297 1.372 1.437 1.399 1.386 8.172 

2018-2019 1.206 2019-2020 1.277 1.245 1.279 1.353 1.428 1.390 7.972 

2019-2020 1.076 2020-2021 1.152 1.257 1.208 1.283 1.343 1.433 7.676 

2020-2021 1.139 2021-2022 1.219 1.123 1.235 1.199 1.269 1.340 7.385 

2021-2022 1.075 2022-2023 1.151 1.189 1.103 1.226 1.186 1.266 7.120 

2022-2023 1.089 2023-2024 1.166 1.122 1.168 1.095 1.212 1.183 6.946 

2023-2024 961 2024-2025 1.029 1.137 1.102 1.159 1.083 1.209 6.719 

2024-2025 932 2025-2026 998 1.003 1.117 1.094 1.146 1.081 6.438 

2025-2026 1.075 2026-2027 1.151 972 985 1.109 1.082 1.144 6.443 

2026-2027 1.064 2027-2028 1.139 1.122 955 978 1.096 1.079 6.370 

2027-2028 1.053 2028-2029 1.127 1.110 1.102 948 967 1.094 6.349 

2028-2029 1.042 2029-2030 1.115 1.099 1.091 1.094 938 965 6.301 

2029-2030 1.030 2030-2031 1.103 1.087 1.079 1.083 1.082 936 6.370 

Πίνακας 113: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 
μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Π.Ε. Έβρου με 
τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό περίπου 18% στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων και 17% με τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν 

θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε Έβρου 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά 

σχολεία με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 



274 
 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει μια σχετικά μικρή 

μείωση. 

 
Εικόνα 110: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Έβρου από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 
σχολείων) 

 
Εικόνα 111: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Έβρου από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών 
σχολείων)  



275 
 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στην Π.Ε. Έβρου λειτουργούν είκοσι επτά (27) νηπιαγωγεία με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας, τριάντα επτά (37) νηπιαγωγεία με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας, 

τέσσερα (3) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας, ένα (1) νηπιαγωγείο με 

τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας και ένα (1) νηπιαγωγείο με πέντε (5) τμήματα 

διδασκαλίας.  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων:  

Από τα εκατόν είκοσι δύο (122) τμήματα διδασκαλίας, τα ογδόντα ένα (81) 

λειτουργούν σε αυτόνομες αίθουσες σε ιδιόκτητους χώρους,  έξι (6) σε αίθουσες που 

λειτουργούν συστεγαζόμενες με δημοτικά σχολεία και τα τριάντα πέντε (35) σε 

μισθωμένους χώρους.  

 
Εικόνα 112: Καταλληλότητα αιθουσών των νηπιαγωγείων της  Π.Ε. Έβρου 

Ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των απαραίτητων επιπλέον αιθουσών που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής αξίας του διδακτηρίου και το 

καταστούν λειτουργικό και σύγχρονο, διαπιστώνεται ότι κανένα νηπιαγωγείο δεν 

διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων, εννέα (9) διαθέτουν 

αίθουσα ανάπαυσης, είκοσι δύο (22) πολυδύναμο χώρο και τριάντα επτά (37) κουζίνα 

– τραπεζαρία.  

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία των πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας που αφορούν στα Τμήματα 

Ένταξης διαπιστώνουμε τα εξής: Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε ένα (1) νηπιαγωγείο, 

στο οποίο δεν διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας.  
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Τέλος, ο αύλειος χώρος είναι επαρκής σε πενήντα έξι (56) νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 113: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Π.Ε. Έβρου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία των 

νηπιαγωγείων: 

Στην Π.Ε. Έβρου μπορούν να λειτουργήσουν, όσο το δυνατόν πιο εύρυθμα, 

πενήντα τρία (53) νηπιαγωγεία με ενενήντα τέσσερα (94) τμήματα διδασκαλίας και 

εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 1.793 έως 1.997. 
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Δεκαεπτά (17) από τα νηπιαγωγεία που λειτουργούν σήμερα πρέπει να 

μεταστεγαστούν λόγω ακαταλληλότητας των διδακτηρίων (μισθωμένοι χώροι). 

 
Εικόνα 114: Δυνατότητα λειτουργίας νηπιαγωγείων στην Π.Ε. Έβρου 

Μόνο σε πέντε (5) νηπιαγωγεία μπορούν να αξιοποιηθούν οι επιπλέον 

αίθουσες που διαθέτουν και να λειτουργήσουν με περισσότερα τμήματα. Τα επιπλέον 

τμήματα διδασκαλίας που μπορούν να λειτουργήσουν ανέρχονται συνολικά σε πέντε 

(5). Αντίθετα, σε δεκαεπτά (17) νηπιαγωγεία πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των 

τμημάτων λόγω ακαταλληλότητάς των αιθουσών όπου λειτουργούν (αίθουσες 

ΠΡΟΚΑΤ, πολύ μικρές αίθουσες, μισθωμένοι χώροι κ.λπ.). Τα τμήματα διδασκαλίας 

που πρέπει να μειωθούν ανέρχονται συνολικά σε τριάντα τρία (33).  

Από τα παραπάνω νηπιαγωγεία, τα δεκαεπτά (17) πρέπει να μεταστεγαστούν, 

λόγω ακαταλληλότητάς των αιθουσών όπου λειτουργούν (μισθωμένοι χώροι), στα 

τριάντα (30) υπάρχει δυνατότητα φοίτησης μεγαλύτερου αριθμού νηπίων, σε 

δεκατρία (13) νηπιαγωγεία ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων πρέπει να κυμανθεί στα 

ίδια επίπεδα ενώ σε δέκα (10) νηπιαγωγεία ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων πρέπει 

να μειωθεί.  

Από τα εκατόν είκοσι δύο (122) τμήματα διδασκαλίας που λειτουργούν σε όλα 

τα νηπιαγωγεία, τα πενήντα επτά (57), δηλαδή το 47% των τμημάτων διδασκαλίας, 

λειτουργούν σε αίθουσες που προσεγγίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό  το κριτήριο 

χωρητικότητας (2,5 τ.μ./νήπιο) σε συνδυασμό με τον μέγιστο αριθμό φοιτώντων 

νηπίων (25 νήπια/τμήμα). 

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία των απαραίτητων πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας (Τμήματα  Ένταξης) 

και τις αίθουσες – χώρους μέσω των οποίων ολοκληρώνονται με επιτυχία οι 

ψυχοκινητικές δραστηριότητες των νηπίων και εν γένει όλες οι εκπαιδευτικές 
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εφαρμογές που συνθέτουν τις διαστάσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, 

πολυδύναμος χώρος κ.λπ.), δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης επιπλέον 

αιθουσών.   

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στην Π.Ε. Έβρου λειτουργούν δεκαεπτά (17) πολυθέσια δημοτικά σχολεία με 

πάνω από δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, δώδεκα (12) δημοτικά σχολεία που 

διαθέτουν από επτά (7) έως δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, δεκατρία (13) εξαθέσια 

δημοτικά σχολεία, δύο (2) δημοτικά σχολεία με πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας και 

πέντε (5) ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. 

 Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για 

τα διδακτήρια των δημοτικών σχολείων:  

Από τα τετρακόσια είκοσι εννέα (429) τμήματα διδασκαλίας, τα τετρακόσια 

ένα (401) λειτουργούν σε αίθουσες που πληρούν το βασικό κριτήριο χωρητικότητας 

που τέθηκε στην έρευνά μας (1,5 τ.μ./μαθητή και δυνατότητα για 25 μαθητές/τμήμα), 

τα είκοσι έξι (26) σε αίθουσες που δεν πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο και τα δύο 

(2) σε βοηθητικούς χώρους.  

 
Εικόνα 115: Καταλληλότητα αιθουσών δημοτικών σχολείων της Π.Ε. Έβρου 

Ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των επιπλέον αιθουσών που συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής αξίας του διδακτηρίου και το καταστούν 

λειτουργικό και σύγχρονο, διαπιστώνεται ότι τα σαράντα τρία (43) δημοτικά σχολεία 
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διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής, τα δεκατέσσερα (14) αίθουσα για τη 

λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης, τα δεκαέξι (16) αίθουσα για τη λειτουργία του 

ολοήμερου προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.), τα έντεκα (11) γυμναστήριο, τα 

τριάντα πέντε (35) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τα εννέα (9) εργαστήριο 

φυσικών επιστημών.  

Όσον αφορά τη λειτουργία δύο βασικών πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας, 

του Τμήματος Ένταξης και της Τάξης Υποδοχής διαπιστώνονται τα εξής: Τμήμα 

Ένταξης λειτουργεί σε είκοσι έξι (26) δημοτικά σχολεία και ξεχωριστή αίθουσα 

διδασκαλίας διατίθεται στα είκοσι δύο (22) και Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε είκοσι 

τέσσερα (24) δημοτικά σχολεία αλλά ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας διατίθεται 

μόνο στα δεκαοκτώ (18).  

Ο αύλειος χώρος είναι επαρκής σε σαράντα έξι (46) δημοτικά σχολεία και μόνο 

σε τρία (3) είναι μικρός.  

 
Εικόνα 116: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Έβρου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών 

σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 
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o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών 

σχολείων: 

Στην Π.Ε. Έβρου μπορούν να λειτουργήσουν, όσο το δυνατόν πιο εύρυθμα, 

σαράντα οκτώ (48) δημοτικά σχολεία με τετρακόσια είκοσι ένα (421) τμήματα 

διδασκαλίας και μέγιστο αριθμό φοιτώντων μαθητών από 7.521 έως 10.199.  

 
Εικόνα 117: Δυνατότητα λειτουργίας δημοτικών σχολείων στην Π.Ε. Έβρου 

Σε δεκατέσσερα (14) δημοτικά σχολεία πρέπει να επέλθει μείωση αιθουσών 

διδασκαλίας, λόγω ακαταλληλότητάς τους (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, πολύ μικρές αίθουσες 

κ.λπ.). Τα τμήματα διδασκαλίας που πρέπει να μειωθούν ανέρχονται συνολικά σε 

τριάντα ένα (31). Επίσης, σε δεκαπέντε (15) δημοτικά σχολεία μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι επιπλέον αίθουσες που διαθέτουν και να λειτουργήσουν με 

περισσότερα τμήματα. Τα επιπλέον τμήματα διδασκαλίας που μπορούν να 

λειτουργήσουν ανέρχονται συνολικά σε είκοσι τρία (23).  

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας (Τμήμα Ένταξης, Τάξη Υποδοχής, 
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Εργαστήριο Πληροφορικής, αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κ.λπ.), μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι αίθουσες που έχουν καταγραφεί στα δημοτικά σχολεία, οι οποίες 

προκύπτουν επειδή δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας που τέθηκε στην έρευνά 

μας ή επειδή πλεονάζουν σε ορισμένα δημοτικά σχολεία.  

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων, τις 

διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για κάθε σχολική μονάδα βάσει των 

κριτηρίων που τέθηκαν και τις προγνώσεις της έρευνας για την εξέλιξη των γεννήσεων 

και του μαθητικού πληθυσμού, προτείνουμε:  

o Την κατασκευή εννέα (9) διδακτηρίων (συνολικά 27 αίθουσες 

διδασκαλίας) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, ώστε να αποφευχθεί η 

λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους χώρους, οι οποίοι στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν συμβάλλουν στη λειτουργία ενός 

σύγχρονου νηπιαγωγείου.  

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (συνολικά 3 αίθουσες 

διδασκαλίας) στην πόλη του Διδυμοτείχου, ώστε να αποφευχθεί η 

λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους χώρους και να εξευρεθεί 

λύση για την εύρυθμη λειτουργία του 7ου Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου. 

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (συνολικά 3 αίθουσες 

διδασκαλίας) στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, ώστε να συγχωνευτούν 

τα δύο νηπιαγωγεία του νησιού και να λειτουργήσει ένα νηπιαγωγείο 

σε σύγχρονο διδακτήριο. 

Προτείνουμε επίσης την πραγματοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, που 

αναλύονται σε κάθε δημοτική ενότητα (διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία 

πρόσθετων τμημάτων, αναπροσαρμογή σχολικών περιφερειών κ.λπ.), προκειμένου 

να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων.  

Τέλος, προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα μελλοντικής συγχώνευσης των 

νηπιαγωγείων στους οικισμούς Πύργου και Λεπτής και των δύο νηπιαγωγείων (2ου και 

3ου) στην πόλη των Φερών ενώ επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εξεύρεσης χώρου 

για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Σιδηροχωρίου. 
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Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

 Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων, τις 

διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για κάθε σχολική μονάδα βάσει των 

κριτηρίων που τέθηκαν και τις προγνώσεις της έρευνας για την εξέλιξη των γεννήσεων 

και του μαθητικού πληθυσμού, προτείνουμε:  

o Την κατασκευή δύο (2) διδακτηρίων (συνολικά 24 αίθουσες 

διδασκαλίας) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, ώστε να επιτευχθεί η 

αναγκαία μείωση των τμημάτων διδασκαλίας σε αρκετά δημοτικά 

σχολεία.  

o Την προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο Δ.Σ. Καμαριώτισσας, 

ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα με οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας. 

Προτείνουμε επίσης την πραγματοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, που 

αναλύονται σε κάθε δημοτική ενότητα (διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία 

πρόσθετων τμημάτων, αναπροσαρμογή σχολικών περιφερειών κ.λπ.), προκειμένου 

να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών σχολείων.  
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2.2.1 Δήμος Αλεξανδρούπολης 

2.2.1.1 Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν προαχθεί τρία 

(3) νηπιαγωγεία (2 νηπιαγωγεία στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και ένα στον 

οικισμό του Απαλού) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης, δύο 

(2) νηπιαγωγεία στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα λειτουργούν είκοσι εννέα 

(29) νηπιαγωγεία με εξήντα ένα (61) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 1.141 

νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη 

λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, δύο (2) δημοτικά σχολεία. 

Σήμερα λειτουργούν δεκαεννιά (19) δημοτικά σχολεία με διακόσια έξι (206) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 3.886 μαθητές και μαθήτριες. Ένα (1) δημοτικό 

σχολείο βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας ελλείψει διδακτηρίου. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης λειτουργούν τρία (3) μειονοτικά δημοτικά σχολεία 

στα οποία φοιτούν 150 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης παρουσίαζαν μια σταδιακή 

αύξηση από το 2000 έως το 2010 ενώ από το 2011 έως το 2014 παρουσιάζουν συνεχή 

μείωση. Το έτος 2015 καταγράφεται μια αύξηση των γεννήσεων και ο αριθμός τους 

σταθεροποιείται για τα έτη 2016 και 2017. Στη συνέχεια ξεκινά μια περίοδος 

σταδιακής μείωσης των γεννήσεων η οποία θα συνεχιστεί και για τα επόμενα δέκα 

έτη, σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι 

σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται με τη περίοδο 

της έναρξης της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 
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Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 608 608 608 608 

2001 577 577 577 577 

2002 609 609 609 609 

2003 643 643 643 643 

2004 652 652 652 652 

2005 725 725 725 725 

2006 752 752 752 752 

2007 808 808 808 808 

2008 860 860 860 860 

2009 820 820 820 820 

2010 808 808 808 808 

2011 790 790 790 790 

2012 722 722 722 722 

2013 669 669 669 669 

2014 624 624 624 624 

2015 663 663 663 663 

2016 669 669 669 669 

2017 683 683 683 683 

2018 587 587 587 587 

2019 558 558 558 558 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 538 551 587 559 

2021 519 543 571 539 

2022 500 536 555 519 

2023 482 529 539 497 

2024 465 522 523 477 

2025 448 515 507 463 

2026 432 508 490 441 

2027 416 501 474 422 

2028 401 494 458 405 

2029 387 487 442 385 

2030 373 481 426 369 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 

2000-2030 -39% -21% -30% -39% 

2010-2030 -54% -40% -47% -54% 

2019-2030 -33% -14% -24% -34% 

Πίνακας 114: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Αλεξ/πολης (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι σε όλες τις προβολές παρουσιάζεται μείωση των γεννήσεων, με 

την εκθετική εξομάλυνση να καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση και τη γεωμετρική 

προβολή με βάση τα τελευταία 15 έτη να καταγράφει τη μικρότερη μείωση.  
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Εικόνα 118: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Αλεξ/πολης με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 752 2011-2012 697 93% 

2007 808 2012-2013 699 87% 

2008 860 2013-2014 688 80% 

2009 820 2014-2015 700 85% 

2010 808 2015-2016 645 80% 

2011 790 2016-2017 667 84% 

2012 722 2017-2018 606 84% 

2013 669 2018-2019 615 92% 

2014 624 2019-2020 550 88% 

2015 663 2020-2021 601 91% 

Μέσος όρος 86% 

Πίνακας 115: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Αλεξ/πολης 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος από τον αριθμό των παιδιών που 

γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, στο 

σύνολο των ετών, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 14% λιγότερες από τις γεννήσεις. 

Τον ακριβή λόγο αυτής της μείωσης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε 

κάποιες υποθέσεις. Μία πιθανότητα είναι ότι ένα ποσοστό των παιδιών που 

γεννήθηκε στο Π.Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και δηλώθηκε στη Δ.Ε. 

Αλεξανδρούπολης, να κατοικεί σε άλλη δημοτική ενότητα. Επίσης μπορεί να 

οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αστικοποίηση, μεταθέσεις 

στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.) καθώς και στη μετανάστευση.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 752 2011-2012   697 

2007 808 2012-2013   699 

2008 860 2013-2014   688 

2009 820 2014-2015   700 

2010 808 2015-2016   645 

2011 790 2016-2017   667 

2012 722 2017-2018   606 

2013 669 2018-2019   615 

2014 624 2019-2020 574 550 

2015 663 2020-2021 540 601 

2016 669 2021-2022 571 578 

2017 683 2022-2023 491 590 

2018 587 2023-2024 467 507 

2019 558 2024-2025 567 482 

2020 678 2025-2026 564 585 

2021 675 2026-2027 562 583 

2022 671 2027-2028 559 580 

2023 668 2028-2029 556 577 

2024 665 2029-2030 553 574 

2025 662 2030-2031 410 571 

Πίνακας 116: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Αλεξ/πολης 
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Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται η μακροπρόθεσμη μικρή σταδιακή μείωση του αριθμού 

των φοιτώντων νηπίων. Τέλος, η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των 

γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται και στο ακόλουθο 

διάγραμμα και είναι εμφανής η απόκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του 

αριθμού που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 119: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο 
του ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 
2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 
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τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης  
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 577           106% 

2002 609         109% 105% 

2003 643       106% 105% 102% 

2004 652     98% 97% 95% 96% 

2005 725   99% 94% 95% 94% 91% 

2006 752 99% 94% 92% 92% 92% 92% 

2007 808 91% 88% 88% 87% 86% 89% 

2008 860 88% 86% 84% 84% 84% 85% 

2009 820 92% 90% 89% 87% 86% 89% 

2010 808 81% 80% 80% 80% 81%   

2011 790 87% 84% 84% 83%     

2012 722 88% 88% 85%       

2013 669 95% 95%         

2014 624 96%           

Μέσος Όρος 91% 89% 88% 90% 92% 95% 

Πίνακας 117: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση έως 12% μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο.  

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών 

συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των μειονοτικών σχολείων και 

διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και 

των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο είναι έως 9%. Το ποσοστό αυτό είναι 

απολύτως φυσιολογικό και είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής μετακίνησης του 

πληθυσμού και της παιδικής θνησιμότητας. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης  
 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 577           110% 

2002 609         111% 108% 

2003 643       110% 109% 106% 

2004 652     102% 100% 99% 99% 

2005 725   102% 98% 97% 96% 94% 

2006 752 102% 97% 95% 95% 94% 95% 

2007 808 95% 92% 91% 91% 89% 93% 

2008 860 92% 90% 88% 88% 88% 88% 



289 
 

2009 820 95% 93% 92% 90% 89% 91% 

2010 808 85% 83% 84% 83% 84%   

2011 790 91% 87% 87% 85%     

2012 722 93% 91% 89%       

2013 669 100% 99%         

2014 624 99%           

Μέσος Όρος 94% 93% 92% 93% 95% 98% 

Πίνακας 118: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμακαι των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Αλεξανδρούπολης.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμαπου μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμακαι με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 752 2012-2013 747 715 641 681 662 614 4.060 

2007 808 2013-2014 734 710 681 633 674 642 4.074 

2008 860 2014-2015 755 707 691 686 622 658 4.119 

2009 820 2015-2016 754 739 711 694 679 627 4.204 

2010 808 2016-2017 657 736 721 705 690 660 4.169 

2011 790 2017-2018 691 647 726 723 692 692 4.171 

2012 722 2018-2019 638 663 648 717 722 723 4.111 

2013 669 2019-2020 638 632 665 650 708 729 4.022 

2014 624 2020-2021 600 638 614 653 655 726 3.886 

2015 663 2021-2022 603 557 590 651 730 769 3.900 

2016 669 2022-2023 608 592 550 603 667 752 3.772 

2017 683 2023-2024 621 597 585 563 618 687 3.671 

2018 587 2024-2025 534 609 590 598 576 636 3.544 

2019 558 2025-2026 508 524 602 603 612 594 3.443 
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2020 587 2026-2027 534 498 518 616 618 631 3.414 

2021 571 2027-2028 519 524 492 529 631 636 3.332 

2022 555 2028-2029 505 510 518 503 542 650 3.227 

2023 539 2029-2030 490 495 504 530 515 558 3.092 

2024 523 2030-2031 475 481 489 515 542 531 3.034 

Πίνακας 119: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, 
χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμαφοίτησης της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 

με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 752 2012-2013 770 741 663 705 676 635 4.190 

2007 808 2013-2014 765 733 707 655 698 656 4.214 

2008 860 2014-2015 788 740 714 706 645 680 4.273 

2009 820 2015-2016 781 771 739 715 699 647 4.352 

2010 808 2016-2017 685 763 753 735 710 680 4.326 

2011 790 2017-2018 716 673 753 755 722 711 4.330 

2012 722 2018-2019 670 685 675 742 754 753 4.279 

2013 669 2019-2020 666 657 687 671 733 761 4.175 

2014 624 2020-2021 615 659 639 675 676 750 4.014 

2015 663 2021-2022 626 578 613 674 754 794 4.039 

2016 669 2022-2023 632 614 571 625 689 776 3.908 

2017 683 2023-2024 645 620 607 583 639 709 3.803 

2018 587 2024-2025 555 633 613 619 596 657 3.672 

2019 558 2025-2026 527 544 625 625 633 613 3.567 

2020 540 2026-2027 555 517 537 638 639 651 3.537 

2021 515 2027-2028 539 544 511 548 652 657 3.451 

2022 491 2028-2029 524 529 537 521 561 671 3.343 

2023 465 2029-2030 509 514 523 548 533 577 3.203 

2024 448 2030-2031 494 499 508 533 561 548 3.143 

Πίνακας 120: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και 
τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 
Αλεξανδρούπολης με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 
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ποσοστό 22% τόσο στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων όσο και στα δημοτικά σχολεία με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, όπου παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις 

παρουσιάζεται το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης  

 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             97% 

2008-2009           99% 98% 

2009-2010         99% 98% 101% 

2010-2011       95% 101% 99% 97% 

2011-2012 697 107% 95% 97% 100% 99% 100% 

2012-2013 699 105% 96% 101% 99% 98% 104% 

2013-2014 688 110% 98% 98% 100% 100% 101% 

2014-2015 700 108% 98% 99% 99% 99% 103% 

2015-2016 645 102% 98% 100% 100% 101%   

2016-2017 667 104% 96% 100% 98%     

2017-2018 606 105% 99% 97%       

2018-2019 615 104% 100%         

2019-2020 550 109%           

Μέσος Όρος 106% 98% 98% 100% 99% 100% 

Πίνακας 121: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             97% 

2008-2009           99% 97% 

2009-2010         99% 98% 100% 

2010-2011       95% 100% 99% 97% 

2011-2012 697 110% 95% 97% 100% 99% 100% 

2012-2013 699 109% 97% 100% 99% 98% 104% 

2013-2014 688 115% 98% 98% 100% 100% 101% 

2014-2015 700 112% 98% 99% 99% 99% 102% 

2015-2016 645 106% 98% 100% 99% 101%   

2016-2017 667 107% 96% 100% 98%     

2017-2018 606 111% 98% 97%       

2018-2019 615 108% 99%         

2019-2020 550 112%           

Μέσος Όρος 110% 97% 98% 99% 99% 100% 

Πίνακας 122: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμαπου μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση 

Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 697 2012-2013 747 715 641 681 662 614 4.060 

2012-2013 699 2013-2014 734 710 681 633 674 642 4.074 

2013-2014 688 2014-2015 755 707 691 686 622 658 4.119 

2014-2015 700 2015-2016 754 739 711 694 679 627 4.204 

2015-2016 645 2016-2017 657 736 721 705 690 660 4.169 

2016-2017 667 2017-2018 691 647 726 723 692 692 4.171 

2017-2018 606 2018-2019 638 663 648 717 722 723 4.111 

2018-2019 615 2019-2020 638 632 665 650 708 729 4.022 

2019-2020 550 2020-2021 600 638 614 653 655 726 3.886 

2020-2021 601 2021-2022 637 585 628 611 647 656 3.764 

2021-2022 578 2022-2023 612 621 576 625 606 648 3.688 

2022-2023 590 2023-2024 625 597 611 573 620 607 3.632 

2023-2024 507 2024-2025 537 609 587 608 568 620 3.530 

2024-2025 482 2025-2026 510 524 599 585 603 569 3.390 

2025-2026 585 2026-2027 620 498 515 597 580 604 3.413 

2026-2027 583 2027-2028 617 605 490 513 592 580 3.396 

2027-2028 580 2028-2029 614 602 595 488 509 592 3.399 

2028-2029 577 2029-2030 611 599 592 592 483 509 3.387 

2029-2030 574 2030-2031 608 596 589 590 587 484 3.454 

Πίνακας 123: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης χωρίς 
τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 697 2012-2013 770 741 663 705 676 635 4.190 

2012-2013 699 2013-2014 765 733 707 655 698 656 4.214 

2013-2014 688 2014-2015 788 740 714 706 645 680 4.273 

2014-2015 700 2015-2016 781 771 739 715 699 647 4.352 

2015-2016 645 2016-2017 685 763 753 735 710 680 4.326 

2016-2017 667 2017-2018 716 673 753 755 722 711 4.330 

2017-2018 606 2018-2019 670 685 675 742 754 753 4.279 

2018-2019 615 2019-2020 666 657 687 671 733 761 4.175 
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2019-2020 550 2020-2021 615 659 639 675 676 750 4.014 

2020-2021 601 2021-2022 661 598 648 635 669 676 3.888 

2021-2022 578 2022-2023 636 643 589 644 630 669 3.810 

2022-2023 590 2023-2024 649 618 633 585 639 629 3.753 

2023-2024 507 2024-2025 558 631 608 629 580 638 3.644 

2024-2025 482 2025-2026 530 543 621 604 624 580 3.501 

2025-2026 585 2026-2027 644 516 534 617 599 623 3.533 

2026-2027 583 2027-2028 641 627 507 530 612 599 3.516 

2027-2028 580 2028-2029 638 624 616 504 526 612 3.520 

2028-2029 577 2029-2030 635 621 613 612 500 526 3.507 

2029-2030 574 2030-2031 632 618 611 609 607 500 3.576 

Πίνακας 124: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 
με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών, η 

οποία στο τέλος της δεκαετίας θα ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 11%, τόσο στα 

δημοτικά σχολεία χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων όσο και στα 

δημοτικά σχολεία με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση 

ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα 

και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δύο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μικρή απόκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει μια μικρή μείωση. 
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Εικόνα 120: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 
σχολείων) 

 

 
Εικόνα 121: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών 
σχολείων) 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Τα δύο νηπιαγωγεία είναι οργανικά διθέσια. Στα δύο νηπιαγωγεία φοιτούν 80 νήπια. 

Από το επόμενο σχολικό έτος θα μεταστεγαστούν σε καινούριο δημόσιο ιδιόκτητο 

διδακτήριο που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για λειτουργία τριών (3) τμημάτων 

διδασκαλίας και φοίτηση μέχρι 75 νηπίων.  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 40 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 50 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του διδακτηρίου 

είναι ακατάλληλος. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 44 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια 32 τ.μ. και 40 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης 

κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 16 τ.μ. και μικρό αύλειο χώρο. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 41 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 64 τ.μ.. Διαθέτει επίσης μικρό 

πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 30 τ.μ., κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 8 τ.μ. και 

επαρκή αύλειο χώρο. 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά πενταθέσιο. Λειτουργεί με πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 103 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και 

διαθέτει: δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 47 τ.μ., τρεις 

(3) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 40 τ.μ. και αίθουσα 

επιφάνειας 30 τ.μ. για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. Τέλος, διαθέτει επαρκή 

αύλειο χώρο. 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 61 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 58 τ.μ.. Διαθέτει επίσης  μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 40 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 
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7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 48 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 35 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του διδακτηρίου 

είναι ακατάλληλος. 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 35 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 45 τ.μ. και μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ.. 

Ο αύλειος χώρος του είναι ακατάλληλος. 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά τετραθέσιο. Λειτουργεί με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 87 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο  χώρο και 

διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 66 τ.μ.. 

Διαθέτει επίσης μικρό πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 28 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 35 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 60 τ.μ. και μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 54 τ.μ. 

Ο αύλειος χώρος του είναι ακατάλληλος. 

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 30 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 34 τ.μ. και μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 32 τ.μ.. 

Ο αύλειος χώρος του είναι ακατάλληλος. 

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 32 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ. και μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 28 τ.μ. 

Δεν διαθέτει αύλειο χώρο. 

14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 32 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 
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διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 92 τ.μ.. Διαθέτει τραπεζαρία – κουζίνα 

επιφάνειας 12 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του είναι ακατάλληλος. 

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 15 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο  χώρο και διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 80 τ.μ.. Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο (απαιτούνται 

ορισμένες παρεμβάσεις για την πληρέστερη ασφάλεια του χώρου). 

16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 36 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 42 τ.μ. και μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 35 τ.μ..  

Διαθέτει μικρή τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 6 τ.μ. και μικρό αύλειο χώρο. 

17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 42 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 38 τ.μ.. Διαθέτει επίσης τραπεζαρία – 

κουζίνα επιφάνειας 16 τ.μ.  και ακατάλληλο αύλειο χώρο. 

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 30 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 50 τ.μ.. Διαθέτει τραπεζαρία – κουζίνα 

επιφάνειας 16 τ.μ. Ο αύλειος χώρος του είναι ακατάλληλος. 

21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 38 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 53 τ.μ. και μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 49 τ.μ.  

Ο αύλειος χώρος είναι ακατάλληλος. 

22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 21 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 80 τ.μ. Ο αύλειος χώρος είναι ακατάλληλος. 

23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 51 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα 
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διδασκαλίας επιφάνειας 43 τ.μ., μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 36 τ.μ. και 

μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 23 τ.μ. Διαθέτει επίσης τραπεζαρία – 

κουζίνα επιφάνειας 10 τ.μ.. Τέλος, ο αύλειος χώρος του είναι ακατάλληλος. 

24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 53 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο  χώρο και διαθέτει τρεις (3) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 30 τ.μ.. Διαθέτει μικρό πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 18 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΟΜΟΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 44 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο  χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 64 τ.μ.. Διαθέτει μικρό 

πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 12 τ.μ. και μικρό αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΑΛΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 36 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο  χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 64 τ.μ.. Διαθέτει επίσης 

πολυδύναμο χώρο 64 τ.μ. και μικρή τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 8 τ.μ. Διαθέτει, 

τέλος, επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 39 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο  χώρο και διαθέτει τρεις (3) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 50 τ.μ.. Διαθέτει βιβλιοθήκη - 

αίθουσα δραστηριοτήτων επιφάνειας 21 τ.μ., πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 57 τ.μ., 

αίθουσα ανάπαυσης επιφάνειας 22 τ.μ. και τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 47 τ.μ. 

Διαθέτει, τέλος, επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 32 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο  χώρο και διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 69 τ.μ., μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 64 

τ.μ., μικρή τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 8 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΑΝΤΑ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 8 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε χώρο εντός του δημοτικού σχολείου και διαθέτει 
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μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 50 τ.μ. Διαθέτει πολυδύναμο χώρο 98 τ.μ. 

και τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 8 τ.μ. (κοινόχρηστη με το δημοτικό σχολείο). 

Διαθέτει, τέλος, επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 20 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε χώρο εντός του δημοτικού σχολείου και διαθέτει 

μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 50 τ.μ. Διαθέτει τραπεζαρία – κουζίνα και 

επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΡΑΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 8 

νήπια. Λειτουργεί εντός του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Αύρας 

(συστεγαζόμενο). Διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 36 τ.μ., 

πολυδύναμο χώρο 24 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης λειτουργούν είκοσι δύο (22) νηπιαγωγεία με 

πενήντα (50) τμήματα διδασκαλίας. Τα περισσότερα εξ αυτών, τα δεκατέσσερα (14), 

λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εύρυθμης 

λειτουργίας ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου.  

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία (το 1ο και το 18ο) θα μεταστεγαστούν σε νέο σύγχρονο 

διδακτήριο που πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Μόνο τρία (3) νηπιαγωγεία διαθέτουν πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Έντεκα (11) νηπιαγωγεία διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία, οι περισσότερες 

όμως στεγάζονται σε πολύ μικρούς χώρους. 

✓ Σε έντεκα (11) νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος είναι από ανεπαρκής έως και 

ακατάλληλος.  
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Εικόνα 122: Ποσοστό μισθωμένων διδακτηρίων (νηπιαγωγεία Αλεξανδρούπολης) 

 

Εικόνα 123: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Αλεξανδρούπολης 

ΟΜΟΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Στους όμορους οικισμούς της Αλεξανδρούπολης (Νέα Χηλή, Απαλός, 

Μαΐστρος, Παλαγία, Μάκρη, Αύρα και Άβαντας) λειτουργούν επτά (7) νηπιαγωγεία με 

έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας. Τα τρία εξ αυτών είναι συστεγαζόμενα με δημοτικά 

σχολεία ενώ τα υπόλοιπα λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους.  

✓ Ένα (1) μόνο νηπιαγωγείο διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  
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✓ Τα πέντε (5) νηπιαγωγεία διαθέτουν πολυδύναμο χώρο ενώ το Νηπιαγωγείο 

Νέας Χηλής διαθέτει έναν μικρό πολυδύναμο χώρο. 

✓ Ένα (1) μόνο νηπιαγωγείο διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία, οι περισσότερες όμως 

στεγάζονται σε πολύ μικρούς χώρους. 

✓ Σε όλα τα νηπιαγωγεία υπάρχει επαρκής αύλειος χώρος.  

 
Εικόνα 124: Νηπιαγωγεία όμορων οικισμών στην πόλη της Αλεξανδρούπολης: Ύπαρξη 

βασικών κριτηρίων 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 
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Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & 18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Θα μεταστεγαστούν σε καινούριο ιδιόκτητο διδακτήριο που πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις για λειτουργία τριών (3) τμημάτων και φοίτηση μέχρι 75 νηπίων.  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 34 έως 40. Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια 

της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 42 ή έως 50. 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία πέντε (5) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση έως 86 

νηπίων, κατά παρέκκλιση όμως των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν τη 

λειτουργικότητα των νηπιαγωγείων. 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 52 έως 62. 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του 

σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του 

σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τεσσάρων (4) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 88 έως 100. 
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10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 36 έως 44. Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια 

της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του 

σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του 

σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 50 

φοιτώντων νηπίων. Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η 

μεταστέγασή του σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση του μέγιστου 

αριθμού νηπίων που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, ήτοι 25 νήπια.  

16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του 

σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του 

σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης του 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 34 έως 40. Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια 

της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 
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21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης του 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 42. Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια 

της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η 

μεταστέγασή του σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 31 νηπίων. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του 

σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του 

σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην 
Αλεξανδρούπολη είναι δυνατή η λειτουργία είκοσι (20) τμημάτων διδασκαλίας με 
εύρος διακύμανσης του μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 398 έως 428. 
Σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στην έρευνα, προτείνεται η μη λειτουργία των 
τμημάτων που λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 36 3 75 75 

2ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 40 0 0 0 

3ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 44 2 30 30 

4ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 41 2 50 42 

5ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 5 103 5 86 86 

6ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 3 61 3 62 52 

7ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 48 0 0 0 

8ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 35 0 0 0 

9ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 4 87 4 100 88 

10ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 35 0 0 0 

11ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 30 0 0 0 

12ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 32 0 0 0 

14ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 32 0 0 0 

15ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 1 15 1 25 25 

16ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 36 0 0 0 

17ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 42 0 0 0 
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Πίνακας 125: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Αλεξανδρούπολης και αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 125: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Αλεξανδρούπολης 

 

ΟΜΟΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 43 έως 50. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΑΛΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 43 έως 50. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 44 έως 50. 

 

18ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 44 0 0 0 

19ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 30 0 0 0 

21ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 2 38 0 0 0 

22ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 1 21 0 0 0 

23ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 3 51 0 0 0 

24ο ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 3 53 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 50 954 20 428 398 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΑΝΤΑ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 20 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 50 έως 60. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΗΣ  

Είναι δυνατή να φοιτήσουν από τον οικισμό της Μάκρης και από τους οικισμούς 

Δικέλλων, Περάματος, Πλάκας και Μεσημβρίας έως 20 νήπια σε ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΡΑΣ  

Είναι δυνατή να φοιτήσουν από τους οικισμούς Αύρας και Κομάρου έως 15 νήπια σε 

ένα (1) τμήμα διδασκαλίας.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν 

στους οικισμούς της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης (εκτός της Αλεξανδρούπολης) είναι 

δυνατή η λειτουργία δώδεκα (12) τμημάτων διδασκαλίας στα οποία μπορούν να 

φοιτήσουν μέχρι 265 νήπια. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ 2 44 2 50 43 

ΑΠΑΛΟΥ 2 36 2 50 43 

ΜΑΪΣΤΡΟΥ 2 32 2 50 44 

ΑΒΑΝΤΑ 1 8 1 20 20 

ΠΑΛΑΓΙΑΣ 2 39 3 60 50 

ΜΑΚΡΗΣ 1 20 1 20 20 

ΑΥΡΑΣ 1 8 1 15 15 

ΣΥΝΟΛΟ 11 187 12 265 235 

Πίνακας 126: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων των οικισμών περιφερειακά της Αλεξανδρούπολης και 
αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 126: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων των οικισμών 

περιφερειακά της Αλεξανδρούπολης 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Στο δημοτικό σχολείο και λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς λειτουργίας των 

Πρότυπων και Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων (ν. 4692/2020), θα λειτουργούν 

δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα 

Ένταξης και Όμιλοι Δραστηριοτήτων. Σε αυτό δύνανται να φοιτούν μέχρι 264 μαθητές 

εφόσον υποβληθούν οι ανάλογες αιτήσεις. 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκατρία (13) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν 245 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας.  

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία Τάξης Υποδοχής. 

o Αίθουσα, επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 
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o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 75 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 48 τ.μ. 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκατρία (13) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν 227 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας.  

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία Τάξης Υποδοχής.  

o Εργαστήριο πληροφορικής επιφάνειας 40 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 100 τ.μ. 

Ο αύλειος χώρος του σχολείου είναι περιορισμένος και δεν συνίσταται για αυλισμό 

(διάλειμμα) άνω των 250 μαθητών. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 119 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια 31 τ.μ.  

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια 24 τ.μ.  

o Μία (1) πολύ μικρή αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής (11 τ.μ.).  

o Μικρό εργαστήριο πληροφορικής επιφάνειας 17 τ.μ. 

o Εργαστήριο εικαστικών επιφάνειας 29 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 46 τ.μ. 

Το σχολείο δεν διαθέτει ασφαλή και επαρκή αύλειο χώρο. 
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4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δεκαεπτά (17) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν 350 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια 30 τ.μ. 

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια 20 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ, επιφάνειας 64 τ.μ..  

o Μικρή αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης (8 τ.μ.).  

o Μικρή αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής (8 τ.μ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής, επιφάνειας 24 τ.μ.  

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δεκατέσσερα (14) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

288 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκαπέντε (15) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Μία (1) μικρή αίθουσα επιφάνειας 10 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής,  

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 21 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 158 τ.μ. 

o Αίθουσα μουσικής επιφάνειας 30 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκαέξι (16) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 314 μαθητές. 
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ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Τρεις (3) αίθουσες με επιφάνεια 24 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 49 τ.μ. 

o Αίθουσα για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης επιφάνειας 32 τ.μ.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας 98 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 158 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκατρία (13) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

235 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας μικρότερης των 30 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 19 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 42 τ.μ. 

o Εργαστήριο Εικαστικών επιφάνειας 30 τ.μ.  

o Αίθουσα για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης επιφάνειας 20 τ.μ.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 170 τ.μ. 

o Μικρή αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης (9 τ.μ.). 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 130 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  
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o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 64 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.).  

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 36 τ.μ.  

o Αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης επιφάνειας 24 τ.μ.  

o Εργαστήριο Εικαστικών επιφάνειας 28 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 130 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκατέσσερα (14) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν 299 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Μία από τις παραπάνω αίθουσες διδασκαλίας είναι κατασκευασμένη για να 

λειτουργήσει ως εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ. 

o Το Τμήμα Ένταξης στεγάζεται σε αίθουσα επιφάνειας 7,5 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 52,44 τ.μ.  

o Αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης επιφάνειας 25,2 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

243 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Το Τμήμα Ένταξης στεγάζεται σε αίθουσα – βοηθητικό χώρο επιφάνειας 7,5 

τ.μ. 
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o Μικρό εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 18,2 τ.μ.  

o Μικρή αίθουσα επιφάνειας 19 τ.μ., για τη λειτουργία της Σχολικής 

Βιβλιοθήκης.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 114 τ.μ. 

Ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν επαρκεί για τον ασφαλή αυλισμό 250 μαθητών. 

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δεκαπέντε (15) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν 315 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Μία από τις παραπάνω αίθουσες διδασκαλίας είναι κατασκευασμένη για να 

λειτουργήσει ως εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ. 

o Το Τμήμα Ένταξης στεγάζεται σε αίθουσα – βοηθητικό χώρο επιφάνειας 5 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 28 τ.μ.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 240 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δεκαπέντε (15) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν 300 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 28 τ.μ. 

o Δύο (2) αίθουσες ολοήμερου (σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.), συνολικής επιφάνειας 89 

τ.μ. 

o Η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε αίθουσα επιφάνειας 6 τ.μ.. 



314 
 

o Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί στην αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης, η οποία 

έχει επιφάνεια 12 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 21 τ.μ.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 270 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΟΜΟΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12ΘΕΣΙΟ)  

Το σχολείο λειτουργεί σήμερα με δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 204 μαθητές. 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια άνω των 

37,5 τ.μ. η καθεμιά. Υπάρχει αίθουσα για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος, αίθουσα Τμήματος Ένταξης καθώς και αίθουσα Μουσικής. Τέλος, το 

σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΛΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6ΘΕΣΙΟ)  

Λειτουργεί με επτά (7) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 117 μαθητές. 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια άνω των 37,5 

τ.μ.. Υπάρχουν ακόμη δύο (2) αίθουσες για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος, μία (1) αίθουσα Μουσικής, Εργαστήριο Η/Υ, Εργαστήριο Φ.Ε., δύο (2) 

ακόμη αίθουσες με επιφάνεια 49 τ.μ. και μία (1)αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ.. Στο 

σχολείο λειτουργεί Σχολική Βιβλιοθήκη και υπάρχει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

Τέλος, ο αύλειος χώρος είναι επαρκής.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6ΘΕΣΙΟ)  

Λειτουργεί με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα. 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 88 μαθητές. 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας. Υπάρχει ακόμη μία 

(1) μεγάλη αίθουσα για τις ανάγκες λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. 

Υπάρχει επίσης Εργαστήριο Πληροφορικής και ο αύλειος χώρος είναι επαρκής.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6ΘΕΣΙΟ)  

Λειτουργεί με οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα 

και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 123 μαθητές. 
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Στο σχολείο υπάρχουν εννέα (9) μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, υπάρχουν 

δύο (2) αίθουσες για τις ανάγκες λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος, μία (1) 

αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και Εργαστήριο Πληροφορικής. 

Επίσης υπάρχει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων ενώ ο αύλειος χώρος είναι επαρκής.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΝΤΑ  

Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα. 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 30 μαθητές. 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας 

μέγιστου δυναμικού 45 μαθητών ενώ διαθέτει αίθουσα για τις ανάγκες του 

ολοήμερου προγράμματος, Εργαστήριο Πληροφορικής, Εργαστήριο Φ.Ε. και επαρκή 

αύλειο χώρο.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 2ΘΕΣΙΟ)  

Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα. 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 26 μαθητές. 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας 

μέγιστου δυναμικού 45 μαθητών ενώ διαθέτει αίθουσα για τις ανάγκες του 

ολοήμερου προγράμματος, Εργαστήριο Πληροφορικής και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης λειτουργούν δεκατρία (13) δημοτικά σχολεία 

στα οποία λειτουργούν εκατόν εξήντα οκτώ (168) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα 

σχολεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους.  

✓ Εκατόν σαράντα επτά (147) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας και 

21 αίθουσες δεν το πληρούν. 

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα για τις ανάγκες του ολοήμερου 

προγράμματος. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής αλλά επτά (7) 

από αυτά λειτουργούν σε μικρές έως πολύ μικρές αίθουσες (<30 τ.μ.) 

✓ Μόνο ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει εργαστήριο Φυσικών Επιστημών ενώ 

σε άλλες δύο περιπτώσεις το εργαστήριο χρησιμοποιείται ως αίθουσα 

διδασκαλίας. 

✓ Μόνο πέντε (5) δημοτικά σχολεία διαθέτουν μικρές αίθουσες για τη 

λειτουργία Τάξης Υποδοχής (20 τ.μ, 11 τ.μ, 8 τ.μ, 10 τ.μ &, 6 τ.μ.) ενώ στα 
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υπόλοιπα 6 δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τάξη Υποδοχής αυτή 

στεγάζεται σε βοηθητικούς χώρους. 

✓ Οκτώ (8) δημοτικά σχολεία διαθέτουν πολύ μικρές αίθουσες για το Τμήμα 

Ένταξης (12 τ.μ., 25 τ.μ., 8 τ.μ. 9 τ.μ., 7,5 τ.μ., 7,5 τ.μ., 5 τ.μ. & 12 τ.μ.) ενώ σε 

ένα (1) ακόμη δημοτικό σχολείο όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης αυτό 

στεγάζεται σε βοηθητικό χώρο. 

✓ Έντεκα (11) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων ενώ 

γυμναστήριο μόνο δύο (2). 

✓ Τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Εικαστικών ενώ δύο (2) 

αίθουσα Μουσικής. 

✓ Μόνο επτά (7) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης (οι 

5 αίθουσες είναι πολύ μικρές). 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν επάρκεια αύλειου χώρου για μέχρι 250 

μαθητές. 

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης:  

✓ Διαθέτει μόνο δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

✓ Διαθέτει πολύ μικρό εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Διαθέτει μία πολύ μικρή αίθουσα για Τάξη Υποδοχής. 

✓ Ο αύλειος χώρος δεν επαρκεί και δεν είναι ασφαλής. 

✓ Δεν διαθέτει κατάλληλους χώρους υγιεινής. 
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Εικόνα 127: Αίθουσες διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία της Αλεξανδρούπολης 

 

 
Εικόνα 128: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Αλεξανδρούπολης 

ΟΜΟΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Στους όμορους οικισμούς της Αλεξανδρούπολης (Νέα Χηλή, Απαλός, Μαΐστρος, 

Παλαγία, Άβαντας) λειτουργούν πέντε (5) δημοτικά σχολεία στα οποία λειτουργούν 

τριάντα έξι (36) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία λειτουργούν σε δημόσιους 

ιδιόκτητους χώρους. 
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✓ Τριάντα εννέα (39) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα ολοημέρου 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν εργαστήριο Φ.Ε. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα για το Τμήμα Ένταξης. 

✓ Τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Μουσικής. 

✓ Κανένα σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

 
Εικόνα 129: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία όμορων οικισμών στην Αλεξανδρούπολη 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΗΣ 

Το Δ.Σ. Μάκρης λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας.  

Διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας μέγιστου δυναμικού 45 μαθητών ενώ 

διαθέτει και Εργαστήριο Πληροφορικής.  

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  
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o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Στο σχολείο θα λειτουργούν υποχρεωτικά δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, 

ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Όμιλοι Δραστηριοτήτων. Σε 

αυτό δύνανται να φοιτούν μέχρι 264 μαθητές εφόσον υποβληθούν οι ανάλογες 

αιτήσεις. 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατρείς (13) αίθουσες 

διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 325 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 267 μαθητές.  

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μία (1) επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να διαμορφωθεί και να 

χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και της Τάξης Υποδοχής. 
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Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι αρκετά επαρκής, προτείνεται ο 

μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην 

υπερβαίνει τους 240.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 228 μαθητές. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας με την 

προϋπόθεση ότι:  

Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας, θα 

έχουν μέγιστο δυναμικό 50 μαθητών.  

Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας θα έχουν μέγιστο δυναμικό 62 μαθητών.  

Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας θα έχει μέγιστο δυναμικό 16 μαθητών. 

Λόγω των κτηριολογικών προβλημάτων που παρατηρούνται στο σχολείο, την 

επιφάνεια των αιθουσών διδασκαλίας και των υπολοίπων χώρων που 

χρησιμοποιούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (αίθουσες που δεν πληρούν το 

κριτήριο χωρητικότητας), την κατάσταση των βοηθητικών χώρων (χώροι υγιεινής κτλ.) 

και, τέλος, την ασφάλεια και επάρκεια του αύλειου χώρου, προτείνεται να εξεταστεί 

το ενδεχόμενο της μεταστέγασής του στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασής μας. 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας 

με την προϋπόθεση ότι δύο (2) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο 

προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν συνολικά μέγιστο δυναμικό 

σαράντα (40) μαθητών.  

Μία (1) επιπλέον αίθουσα που δεν πληροί το κριτήριο χωρητικότητας μπορεί να 

λειτουργήσει για τις ανάγκες του Τμήματος Ένταξης. 

Μία (1) επιπλέον αίθουσα που δεν πληροί το κριτήριο χωρητικότητας μπορεί να 

λειτουργήσει για τις ανάγκες της Τάξης Υποδοχής. 

Η αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ μπορεί να λειτουργήσει για τις ανάγκες του ολοήμερου 

προγράμματος. 
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 290 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 252 μαθητές.  

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατέσσερις (14) αίθουσες 

διδασκαλίας.  

Μία (1) αίθουσα, αφού διαμορφωθεί κατάλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

λειτουργία της Τάξης Υποδοχής και τη λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 350 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 294 μαθητές.  

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατρείς (13) αίθουσες 

διδασκαλίας. 

Η τάξη Υποδοχής μπορεί να λειτουργήσει σε μία από τις τρεις (3) αίθουσες με 

επιφάνεια μικρότερη των 37,5 τ.μ.. Οι άλλες δύο μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 

του ολοήμερου προγράμματος ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 325 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 20 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 260 μαθητές.  

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας 

με την προϋπόθεση ότι τρεις (3) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον 
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μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν συνολικά μέγιστο 

δυναμικό εξήντα (60) μαθητών.  

Η μικρή αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 285 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 228 μαθητές.  

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας. 

Η λειτουργία της Τάξης Υποδοχής μπορεί να γίνεται στην ξεχωριστή αίθουσα 

ολοήμερου προγράμματος. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 175 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 126 μαθητές.  

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας. 

Η επιπλέον αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Εργαστήριο Φ.Ε. 

Η δεύτερη επιπλέον αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής και για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Η αίθουσα διδασκαλίας 24 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 300 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 
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Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 252 μαθητές.  

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας. 

Η επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης. 

Η δεύτερη επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι αρκετά επαρκής, προτείνεται ο 

μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην 

υπερβαίνει τους 210 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 210 μαθητές.  

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας. 

Η επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης. 

Η δεύτερη επιπλέον αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του 

Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. 

Η τρίτη επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να διαμορφωθεί αναλόγως ώστε να 

λειτουργήσει η Σχολική Βιβλιοθήκη και η Τάξη Υποδοχής. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 300 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 252 μαθητές.  

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με 14 αίθουσες διδασκαλίας. 



324 
 

Η επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης. 

Η Τάξη Υποδοχής μπορεί να λειτουργήσει σε μία από τις δύο αίθουσες ολοήμερου. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 350 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 20 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 280 μαθητές.  

 
Εικόνα 130: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη 
κατάσταση (σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της 

έρευνας 
Αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλία
ς 

Μαθητέ
ς 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

1o Πειραματικό 
Αλεξανδρούπολης 

12 233 12 264 252 

1ο Αλεξανδρούπολης 13 245 13 325 267 

2ο Αλεξανδρούπολης 13 227 12 240 228 

3ο Αλεξανδρούπολης 7 119 0 0 0 

4ο Αλεξανδρούπολης 17 350 12 290 252 

5ο Αλεξανδρούπολης 14 288 14 350 294 

6ο Αλεξανδρούπολης 16 314 13 325 260 

7ο Αλεξανδρούπολης 13 235 12 285 228 

8ο Αλεξανδρούπολης 7 130 7 175 126 

9ο Αλεξανδρούπολης 14 299 12 300 252 
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10ο Αλεξανδρούπολης 12 243 10 210 210 

11ο Αλεξανδρούπολης 15 315 12 300 252 

12ο Αλεξανδρούπολης 15 300 14 350 280 

ΣΥΝΟΛΟ 168 3298 143 3414 2649 

Πίνακας 127: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Αλεξανδρούπολης και αποτύπωση   της λειτουργίας 
τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

ΟΜΟΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας 

και μέγιστο δυναμικό τους 300 μαθητές. Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα 

με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται 

κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΝΤΑ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας και 

μέγιστο δυναμικό τους 45 μαθητές ενώ διαθέτει αίθουσα Ολοήμερου, Εργαστήριο 

Πληροφορικής και Εργαστήριο Φ.Ε.. Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με 

τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά 

μέσο όρο στους 32 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΛΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας και 

μέγιστο δυναμικό του 225 μαθητές από την περιοχή του Απαλού. Επίσης μπορεί να 

λειτουργήσει και Τμήμα Ένταξης, για το οποίο υπάρχει αίτημα από το σχολείο. Κατά 

την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας και 

μέγιστο δυναμικό τους 225 μαθητές από την περιοχή του Μαΐστρου. Κατά την 

τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο αριθμός 

φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας και 

μέγιστο δυναμικό τους 150 μαθητές. Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με 
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τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά 

μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας 

Αριθμός 
μαθητών βάσει 

εγγραφών 
5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΝΕΑΣ ΧΗΛΗΣ 12 204 12 300 216 

ΑΠΑΛΟΥ 7 117 9 225 153 

ΜΑΪΣΤΡΟΥ 8 123 9 225 135 

ΠΑΛΑΓΙΑΣ 6 88 6 150 96 

ΑΒΑΝΤΑ 3 30 3 45 32 

ΜΑΚΡΗΣ 2 26 3 45 21 

ΣΥΝΟΛΟ 38 588 42 990 653 

Πίνακας 128: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης (εκτός της πόλης της 
Αλεξανδρούπολης) και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 131: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων 

των όμορων οικισμών στην Αλεξανδρούπολη 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΗΣ 

Το δημοτικό σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες 

διδασκαλίας μέγιστου δυναμικού 45 μαθητών.  
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των είκοσι δύο (22) δημόσιων νηπιαγωγείων στην 

πόλη της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν 50 τμήματα 

διδασκαλίας και φοιτούν 954 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για την πόλη της 

Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τα οποία δύναται η λειτουργία επτά (7) 

δημόσιων νηπιαγωγείων με 20 τμήματα διδασκαλίας και εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 398 έως 428. 

Γ) Την πρόταση της έρευνας για τη μη λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους 

χώρους. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας.. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η επιπλέον λειτουργία είκοσι τεσσάρων (24) 

έως είκοσι επτά (27) αιθουσών διδασκαλίας. Για τη στέγαση αυτών των τμημάτων 

προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία εννέα (9) σύγχρονων τριθέσιων 

διδακτηρίων (νηπιαγωγείων) στα οποία θα υπάρχουν και όλοι οι χώροι που 

προβλέπονται από τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής νηπιαγωγείων, ήτοι 

αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, πολυδύναμος χώρος, 

χώρος κουζίνας – τραπεζαρίας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η κατασκευή του 

συνόλου ή μέρους των αιθουσών, προτείνεται η εξεύρεση άλλων δημόσιων χώρων ή 

η μίσθωση χώρων για τη στέγαση των νηπιαγωγείων, οι οποίοι να πληρούν όσο το 

δυνατόν περισσότερες από τις προϋποθέσεις λειτουργίας των σύγχρονων 

νηπιαγωγείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Τέλος, επισημαίνουμε το γεγονός ότι στα δημόσια νηπιαγωγεία που 

λειτουργούν στη Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι 

προβλέπονται από τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 22 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 7 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
9 

ΤΜΗΜΑΤΑ 50 ΤΜΗΜΑΤΑ 20 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
27 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

954 
ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

από 398 
έως 428 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

675 

Πίνακας 129: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Αλεξανδρούπολης, αποτύπωση της λειτουργίας 
τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 132: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Αλεξανδρούπολης 

 
Εικόνα 133: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στον αστικό ιστό του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ο χάρτης αντλήθηκε 

από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Κατασκευή 

εννέα (9) 

διδακτηρίων / 

27 αιθουσών 
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Εικόνα 134: Γεωγραφική κατανομή ιδιόκτητων νηπιαγωγείων στον αστικό ιστό του Δήμου Αλεξ/πολης (Ο χάρτης 

αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

ΟΜΟΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία των πέντε (5) δημόσιων 

νηπιαγωγείων στους ισάριθμους όμορους οικισμούς της Αλεξανδρούπολης (Άβαντας, 

Απαλός, Μαΐστρος, Νέα Χηλή και Παλαγία), τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα 

της έρευνας για τη λειτουργία κάθε σχολείου σε σχέση με τα βασικά κριτήρια 

λειτουργίας και χωρητικότητας, αλλά και τις προβλέψεις μας σχετικά με τις γεννήσεις 

και των αριθμό των εγγραφέντων νηπίων, θεωρούμε ότι τα νηπιαγωγεία επαρκούν 

για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων των συγκεκριμένων οικισμών.  

Οι μαθητές των οικισμών Άβαντα και Αισύμης θα εξακολουθούν να φοιτούν 

στο Νηπιαγωγείο Άβαντα.  

Τέλος, επισημαίνουμε το γεγονός ότι στα δημόσια νηπιαγωγεία που 

λειτουργούν στους συγκεκριμένους οικισμούς δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι 

οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 9 ΤΜΗΜΑΤΑ 10 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

159 
ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
από 200 
έως 230 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 130: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων περιφερειακά της Αλεξανδρούπολης, αποτύπωση της 
λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 135: Πρόταση έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης (εκτός της πόλης) 

 
Εικόνα 136: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων σε όμορους οικισμούς της Αλεξανδρούπολης (Ο χάρτης αντλήθηκε από 

το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων 

νηπιαγωγείων στην περιοχή της Τ.Κ. Μάκρης, τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα 

της έρευνας για τη λειτουργία κάθε σχολείου σε σχέση με τα βασικά κριτήρια 

λειτουργίας και χωρητικότητας, αλλά και τις προβλέψεις μας σχετικά με τις γεννήσεις 

επαρκούν 
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και των αριθμό των εγγραφέντων νηπίων, θεωρούμε ότι τα νηπιαγωγεία επαρκούν 

για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής.  

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δεκατριών (13) δημόσιων δημοτικών σχολείων 

στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν 168 

τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 3.298 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα της Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τα οποία δύναται η 

λειτουργία δώδεκα (12) δημόσιων δημοτικών σχολείων με 143 τμήματα 

διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε 

σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται 

να φοιτήσουν μέχρι 2.649 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο 

αριθμό μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 3.414 μαθητές. 

Γ) Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία φοιτώντων μαθητών της τελευταίας 

πενταετίας, ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται στους είκοσι (20) κατά μέσο 

όρο. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε Αλεξανδρούπολης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η επιπλέον λειτουργία είκοσι πέντε (25) 

αιθουσών διδασκαλίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνεται η κατασκευή 

και η λειτουργία δύο (2) σύγχρονων δωδεκαθέσιων δημοτικών σχολείων. 

Στην περίπτωση που αυτό επιτευχθεί, προτείνουμε: 

Τη μεταστέγαση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης. 

Την κατασκευή των δύο διδακτηρίων βόρεια και δυτικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

13 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

2 

ΤΜΗΜΑΤΑ 168 ΤΜΗΜΑΤΑ 143 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
24 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

3298 

ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 2649 
έως 3414 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

600 

Πίνακας 131: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης (πόλη της 
Αλεξανδρούπολης), αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και 
διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 137: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Αλεξανδρούπολης 

 
Εικόνα 138: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων της Αλεξανδρούπολης (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Κατασκευή  

δύο (2) 

διδακτηρίων /  

24 αίθουσες  
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Εικόνα 139: Με την κατασκευή των δύο διδακτηρίων θα επέλθει η μεταστέγαση του 3ου Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης και 

η αποσυμφόρηση του 4ου, του 6ου και του 7ου Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης και εν συνεχεία, μέσω της 
αναπροσαρμογής των σχολικών περιφερειών, θα επέλθει αποσυμφόρηση του 9ου, του 10ου και του 
11ου Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης.  

 

ΟΜΟΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των πέντε (5) δημόσιων δημοτικών σχολείων στους 

οικισμούς Άβαντα, Απαλού, Νέας Χηλής, Μαΐστρου και Παλαγίας, στα οποία 

λειτουργούν 36 τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 562 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για κάθε 

σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα πέντε δημόσια δημοτικά σχολεία 

δύνανται να λειτουργήσουν 39 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον 

αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, 

στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 632 μαθητές ενώ 

λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 945 μαθητές. 

Γ) Το γεγονός ότι στα τέσσερα πολυθέσια δημοτικά σχολεία και σύμφωνα με τα 

στοιχεία φοιτώντων μαθητών της τελευταίας πενταετίας, ο αριθμός μαθητών 

ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε Αλεξανδρούπολης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 
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Θεωρούμε ότι τα πέντε (5) δημόσια δημοτικά σχολεία επαρκούν για να 
καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών των συγκεκριμένων οικισμών. 

 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 36 ΤΜΗΜΑΤΑ 39 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

562 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 632 
έως 945 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 132: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης (εκτός της πόλης της 
Αλεξανδρούπολης), αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής 
πρότασης 

 
Εικόνα 140: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης 

(εκτός της πόλης της Αλεξανδρούπολης) 

 
Εικόνα 141: Γεωγραφική κατανομή των περιφερειακών δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Αλεξ/πολης (Ο χάρτης 

αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

επαρκούν 
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2.2.1.2 Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο (Άνθειας) και έχει καταργηθεί άλλο ένα (Δωρικού). Σήμερα λειτουργεί 

ένα (1) νηπιαγωγείο με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 23 νήπια Α΄ και 

Β΄ ηλικίας. Ένα (1) ακόμη νηπιαγωγείο (Λουτρού) βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί ένα 

(1) δημοτικό σχολείο και έχει καταργηθεί άλλο ένα (1). Σήμερα λειτουργεί ένα (1) 

δημοτικό σχολείο με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 104 μαθητές και 

μαθήτριες. Ένα (1) ακόμη δημοτικό σχολείο (Λουτρού) βρίσκεται σε αναστολή 

λειτουργίας. 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι η πρώτη σοβαρή μείωση γεννήσεων στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης 

καταγράφεται το 2010 και συνεχίζεται το 2011. Στη συνέχεια και για όλα τα έτη μέχρι 

και σήμερα παρατηρείται μια σταθερή διακύμανση των γεννήσεων γύρω από τον 

αριθμό των γεννήσεων του έτους 2012, ελαφρώς μειωμένη. Από τις τέσσερις 

προβολές, τέλος, διαφαίνεται η βραχυπρόθεσμη συνέχιση αυτής της σταθερής 

διακύμανσης του αριθμού των γεννήσεων και η μακροπρόθεσμη σταδιακή μείωσή 

του. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά.  

  

Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ. Ε. Τραϊανούπολης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 

ΕΛ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 20 20 20 20 

2001 14 14 14 14 

2002 16 16 16 16 

2003 16 16 16 16 

2004 21 21 21 21 

2005 17 17 17 17 

2006 28 28 28 28 
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2007 22 22 22 22 

2008 20 20 20 20 

2009 16 16 16 16 

2010 11 11 11 11 

2011 6 6 6 6 

2012 11 11 11 11 

2013 8 8 8 8 

2014 10 10 10 10 

2015 10 10 10 10 

2016 9 9 9 9 

2017 9 9 9 9 

2018 8 8 8 8 

2019 10 10 10 10 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 10 10 8 9 

2021 10 9 8 9 

2022 10 9 7 9 

2023 10 8 7 8 

2024 9 8 7 8 

2025 9 8 6 8 

2026 9 7 6 8 

2027 9 7 6 8 

2028 9 7 5 7 

2029 9 7 5 7 

2030 9 6 5 7 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -56% -68% -76% -65% 

2010-2030 -19% -42% -57% -36% 

2019-2030 -11% -37% -53% -30% 

Πίνακας 133: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Τραϊανούπολης (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι η γραμμική παλινδρόμηση παρουσιάζει τις πιο μειωμένες τιμές 

στις γεννήσεις, η γεωμετρική προβολή των τελευταίων πέντε ετών τις πιο αυξημένες 

γεννήσεις και οι υπόλοιπες δύο προβολές παρουσιάζουν σχεδόν ίδιο αριθμό 

γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία.  
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Εικόνα 142: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Τραϊανούπολης με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 28 2011-2012 33 118% 

2007 22 2012-2013 24 109% 

2008 20 2013-2014 28 140% 

2009 16 2014-2015 30 188% 

2010 11 2015-2016 21 191% 

2011 6 2016-2017 10 167% 

2012 11 2017-2018 16 145% 

2013 8 2018-2019 23 288% 

2014 10 2019-2020 16 160% 

2015 10 2020-2021 11 110% 

Μέσος όρος 161% 

Πίνακας 134: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης 
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Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο 

αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν πολύ μεγαλύτερος 

από τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. 

Τραϊανούπολης. Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 61% περισσότερες 

από τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο αυτής της αύξησης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε 

όμως να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μία πιθανότητα είναι ότι ένα ποσοστό των 

παιδιών να γεννήθηκε σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές άλλης δημοτικής ενότητας 

(η δήλωση της γέννησης ενός παιδιού γίνεται στην πόλη γέννησης και όχι στην πόλη 

της μόνιμης κατοικίας των γονέων). Επίσης μπορεί να οφείλεται σε εσωτερική 

μετακίνηση των κατοίκων που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλες δημοτικές ενότητες 

αλλά διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Τραϊανούπολης (πχ. μεταθέσεις 

στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.). Τέλος μπορεί να οφείλεται και σε 

εγγραφές αλλοδαπών νηπίων. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Τραϊανούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 28 2011-2012   33 

2007 22 2012-2013   24 

2008 20 2013-2014   28 

2009 16 2014-2015   30 

2010 11 2015-2016   21 

2011 6 2016-2017   10 

2012 11 2017-2018   16 

2013 8 2018-2019   23 

2014 10 2019-2020 10 16 

2015 10 2020-2021 12 11 

2016 9 2021-2022 11 15 

2017 9 2022-2023 11 15 

2018 8 2023-2024 9 13 

2019 10 2024-2025 12 16 

2020 8 2025-2026 9 13 

2021 8 2026-2027 9 12 

2022 7 2027-2028 8 12 
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2023 7 2028-2029 8 11 

2024 7 2029-2030 8 11 

2025 6 2030-2031 7 10 

Πίνακας 135: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Τραϊανούπολης 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται μια μακροπρόθεσμη μικρή σταδιακή μείωση του αριθμού 

των φοιτώντων νηπίων για τα επόμενα έτη. Τέλος, η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα 

αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται 

και στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων 

παιδιών και των αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 143: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 
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Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Τραϊανούπολης 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 14           186% 

2002 16         131% 125% 

2003 16       181% 188% 188% 

2004 21     129% 110% 110% 95% 

2005 17   153% 159% 153% 141% 135% 

2006 28 104% 93% 89% 79% 79% 79% 

2007 22 114% 95% 82% 82% 77% 86% 

2008 20 135% 135% 135% 120% 120% 130% 

2009 16 138% 138% 131% 131% 131% 125% 

2010 11 191% 191% 209% 209% 209%   

2011 6 167% 167% 167% 183%     

2012 11 127% 118% 118%       

2013 8 275% 250%         

2014 10 170%           

Μέσος Όρος 158% 149% 135% 139% 132% 128% 

Πίνακας 136: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Τραϊανούπολης  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμακαι των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Τραϊανούπολης.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμαπου μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμακαι με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 
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πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Τραϊανούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 28 2012-2013 29 26 27 29 21 26 158 

2007 22 2013-2014 25 26 27 23 30 20 151 

2008 20 2014-2015 27 21 25 26 23 30 152 

2009 16 2015-2016 22 27 18 22 24 20 133 

2010 11 2016-2017 21 22 27 18 22 23 133 

2011 6 2017-2018 10 21 21 24 17 22 115 

2012 11 2018-2019 14 10 23 21 24 19 111 

2013 8 2019-2020 22 13 10 23 21 26 115 

2014 10 2020-2021 17 20 13 11 23 20 104 

2015 10 2021-2022 16 15 11 15 8 14 79 

2016 9 2022-2023 14 15 14 11 14 8 76 

2017 9 2023-2024 14 13 14 14 11 14 80 

2018 8 2024-2025 13 13 12 14 13 10 75 

2019 10 2025-2026 16 12 12 12 13 13 78 

2020 8 2026-2027 12 15 11 12 12 13 75 

2021 8 2027-2028 12 12 14 11 12 11 72 

2022 7 2028-2029 11 11 11 14 11 11 69 

2023 7 2029-2030 11 11 10 11 13 10 66 

2024 7 2030-2031 10 10 10 11 10 13 64 

Πίνακας 137: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 
Τραϊανούπολης  

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση των μαθητών σε ποσοστό 38% περίπου, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 
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2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη και είναι σχεδόν στο 100%. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Τραϊανούπολης 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             95% 

2008-2009           103% 100% 

2009-2010         85% 100% 87% 

2010-2011       104% 96% 92% 96% 

2011-2012 33 88% 90% 96% 88% 100% 100% 

2012-2013 24 104% 84% 86% 100% 94% 112% 

2013-2014 28 96% 100% 100% 89% 100% 108% 

2014-2015 30 73% 100% 95% 100% 100% 95% 

2015-2016 21 100% 100% 110% 100% 100%   

2016-2017 10 100% 100% 100% 110%     

2017-2018 16 88% 93% 100%       

2018-2019 23 96% 91%         

2019-2020 16 106%           

Μέσος Όρος 95% 95% 99% 96% 99% 99% 

Πίνακας 138: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
της Δ.Ε. Τραϊανούπολης  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμαπου μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 
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βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της,  

Δ.Ε. Τραϊανούπολης 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 33 2012-2013 29 26 27 29 21 26 158 

2012-2013 24 2013-2014 25 26 27 23 30 20 151 

2013-2014 28 2014-2015 27 21 25 26 23 30 152 

2014-2015 30 2015-2016 22 27 18 22 24 20 133 

2015-2016 21 2016-2017 21 22 27 18 22 23 133 

2016-2017 10 2017-2018 10 21 21 24 17 22 115 

2017-2018 16 2018-2019 14 10 23 21 24 19 111 

2018-2019 23 2019-2020 22 13 10 23 21 26 115 

2019-2020 16 2020-2021 17 20 13 11 23 20 104 

2020-2021 11 2021-2022 10 16 20 12 11 23 92 

2021-2022 15 2022-2023 14 10 16 19 12 11 82 

2022-2023 15 2023-2024 14 13 10 15 19 12 83 

2023-2024 13 2024-2025 12 13 13 9 15 19 82 

2024-2025 17 2025-2026 16 12 13 13 9 15 77 

2025-2026 13 2026-2027 12 15 12 13 12 9 73 

2026-2027 13 2027-2028 12 12 15 11 12 12 74 

2027-2028 12 2028-2029 11 11 12 14 11 12 72 

2028-2029 11 2029-2030 11 11 11 11 14 11 69 

2029-2030 11 2030-2031 10 10 11 11 11 14 67 

Πίνακας 139: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Τραϊανούπολης  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 36%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δύο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σημαντική μείωση. 
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Εικόνα 144: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Τραϊανούπολης από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 23 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί εντός του Δημοτικού Σχολείου Άνθειας 

(συστεγαζόμενο). Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 50 τ.μ. και τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 20 τ.μ.. Διαθέτει, τέλος, 

επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στο νηπιαγωγείο του οικισμού της Άνθειας δύνανται να φοιτήσουν νήπια από τους 

οικισμούς του πρώην Δήμου Τραϊανούπολης. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί με ένα (1) 

τμήμα διδασκαλίας σε χώρο εντός του δημοτικού σχολείου. 

✓ Διαθέτει δύο μεγάλες αίθουσες διδασκαλία και χώρο για κουζίνα - 

τραπεζαρία. Διαθέτει επίσης επαρκή αύλειο χώρο. 
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Εικόνα 145: Νηπιαγωγείο Δ.Ε. Τραϊανούπολης: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 34 έως 40. Η μία από τις δύο αίθουσες 

διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολυδύναμος χώρος, εφόσον το 

νηπιαγωγείο λειτουργεί με ένα τμήμα διδασκαλίας. Τέλος, υπάρχει και η εναλλακτική 
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λύση χρησιμοποίησης του διδακτηρίου του Νηπιαγωγείου Λουτρού, το οποίο δεν 

λειτουργεί.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΝΘΕΙΑΣ 1 23 2 40 34 

ΣΥΝΟΛΟ 1 23 2 40 34 

Πίνακας 140: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Τραϊανούπολης και αποτύπωση της 
λειτουργίας του βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 146: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Άνθειας 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6ΘΕΣΙΟ)  

Λειτουργεί με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα και 

Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 104 μαθητές. 

Στο σχολείο υπάρχουν εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. Υπάρχουν ακόμη: Εργαστήριο Η/Υ, μία (1) μεγάλη αίθουσα για τις 

ανάγκες του ολοήμερου προγράμματος και μία (1) μεγάλη αίθουσα για τη λειτουργία 

του Τμήματος Ένταξης. Επίσης, λειτουργεί μεγάλη αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης, 

Γυμναστήριο ενώ υπάρχει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. Τέλος, διαθέτει επαρκή 

αύλειο χώρο.  
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στον οικισμό της Άνθειας λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο στο οποίο 

λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας. Το σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο. 

Στο σχολείο υπάρχουν εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το 

κριτήριο χωρητικότητας. Υπάρχουν ακόμη: Εργαστήριο Η/Υ, μία μεγάλη αίθουσα 

Ολοήμερου και μία μεγάλη αίθουσα Τμήματος Ένταξης. Επίσης λειτουργεί μεγάλη 

αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης, Γυμναστήριο και υπάρχει αίθουσα Πολλαπλών 

Χρήσεων.  

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Το Δ.Σ. Άνθειας μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας 

και μέγιστο δυναμικό τους 225 μαθητές από την περιοχή της Δ.Ε. Τραϊανούπολης. 

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας 

Αριθμός 
μαθητών βάσει 

εγγραφών 
5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλία
ς 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

Δ.Σ. Άνθειας 6 104 9 225 162 

ΣΥΝΟΛΟ 6 104 9 225 162 

Πίνακας 141: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Τραϊανούπολης και αποτύπωση της 
λειτουργίας του βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 147: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Τραϊανούπολης 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου στην Άνθεια, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας και φοιτούν 23 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στο 

υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο δύναται η λειτουργία 2 τμημάτων διδασκαλίας 

και η φοίτηση μέχρι 40 νηπίων. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον νηπιαγωγείο επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 

φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής. 

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχουν όλοι οι 

επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός 

Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ).  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

23 
ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 34 
έως 40 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 142: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Τραϊανούπολης, αποτύπωση της 
λειτουργίας του βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 148: Πρόταση έρευνας για το νηπαιγωγείο της Δ.Ε. Τραϊανούπολης 

επαρκεί 
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Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου δημοτικού σχολείου στον οικισμό της 

Άνθειας, στο οποίο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 104 

μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο 

δύνανται να λειτουργήσουν 9 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον 

αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την τελευταία 

πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 162 μαθητές 

ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 225 μαθητές. 

Γ) Το γεγονός ότι στο Δ.Σ. Άνθειας σύμφωνα με τα στοιχεία φοιτώντων μαθητών 

της τελευταίας πενταετίας, ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται κατά 

μέσο όρο στους 18. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε Τραϊανούπολης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε Τραϊανούπολης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το Δ.Σ. Άνθειας επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης 

των μαθητών της ευρύτερης περιοχής. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 6 ΤΜΗΜΑΤΑ 9 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

104 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 162 
έως 225 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 143: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Τραϊανούπολης, αποτύπωση της λειτουργίας 
του βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 149: Πρόταση της έρευνας για το δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Τραϊανούπολης 

 
Εικόνα 150: Γεωγραφική κατανομή του δημοτικού σχολείου Άνθειας (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

2.2.1.3 Δημοτική Ενότητα Φερών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Φερών από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία του, 

λόγω συγχώνευσης, ένα (1) νηπιαγωγείο εντός της πόλης των Φερών. Σήμερα 

λειτουργούν τέσσερα (4) νηπιαγωγεία με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 97 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Φερών από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί έξι (6) 

υποβιβασμοί των δημοτικών σχολείων της περιοχής. Σήμερα λειτουργούν τέσσερα (4) 

επαρκεί 
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δημοτικά σχολεία με είκοσι δύο (22) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 339 

μαθητές και μαθήτριες.  

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα.  Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι στη Δ.Ε. Φερών η μείωση των γεννήσεων αρχίζει να διαφαίνεται το 

2012, ενώ στη συνέχεια παρά τις μικρές αυξομειώσεις, καταγράφεται η τάση 

συνεχούς μείωσής τους. Από τις τέσσερις προβολές, τέλος, διαπιστώνεται η συνέχιση 

της σταδιακής μείωσης των γεννήσεων. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη γίνεται υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων 

ταυτίζεται με τη περίοδο της έναρξης της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 

  

Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, Δ. Ε. 
Φερών 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 51 51 51 51 

2001 68 68 68 68 

2002 86 86 86 86 

2003 61 61 61 61 

2004 54 54 54 54 

2005 70 70 70 70 

2006 61 61 61 61 

2007 74 74 74 74 

2008 70 70 70 70 

2009 89 89 89 89 

2010 60 60 60 60 

2011 66 66 66 66 

2012 51 51 51 51 

2013 52 52 52 52 

2014 44 44 44 44 

2015 53 53 53 53 

2016 47 47 47 47 

2017 46 46 46 46 

2018 42 42 42 42 

2019 40 40 40 40 
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Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 38 38 42 41 

2021 37 37 40 39 

2022 36 35 38 37 

2023 34 34 36 35 

2024 33 32 34 33 

2025 32 31 33 31 

2026 30 29 31 29 

2027 29 28 29 27 

2028 28 27 27 26 

2029 27 26 25 24 

2030 26 25 24 22 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -49% -52% -54% -57% 

2010-2030 -57% -59% -61% -64% 

2019-2030 -35% -38% -41% -45% 

Πίνακας 144: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Φερών (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι όλες οι προβολές παρουσιάζουν σχεδόν ίδιο αριθμό γεννήσεων 

για την επόμενη δεκαετία.  

 
Εικόνα 151: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Φερών με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 
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Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Φερών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  
Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 61 2011-2012 56 92% 

2007 74 2012-2013 76 103% 

2008 70 2013-2014 72 103% 

2009 89 2014-2015 83 93% 

2010 60 2015-2016 67 112% 

2011 66 2016-2017 63 95% 

2012 51 2017-2018 66 129% 

2013 52 2018-2019 57 110% 

2014 44 2019-2020 46 105% 

2015 53 2020-2021 46 94% 

Μέσος όρος 104% 

Πίνακας 145: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Φερών 

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις μικρές αυξομειώσεις, ο αριθμός των 

παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν σε γενικές γραμμές πλησίον του 

αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Φερών. 

Συγκεκριμένα κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 3% περισσότερες από τις γεννήσεις. 

Για τον ακριβή λόγω των μικρών αυξομειώσεων μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

οφείλεται στο γεγονός ότι ένα ποσοστό των παιδιών γεννήθηκε σε νοσοκομεία ή 

ιδιωτικές κλινικές άλλης δημοτικής ενότητας (η δήλωση της γέννησης ενός παιδιού 

γίνεται στην πόλη γέννησης και όχι στην πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων) και 

σε φοίτηση αλλοδαπών νηπίων. Επίσης μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική 

μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αστικοποίηση, μεταθέσεις στρατιωτικών, δημοσίων 

υπαλλήλων κτλ.) καθώς και στη μετανάστευση.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 



354 
 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Φερών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 61 2011-2012   56 

2007 74 2012-2013   76 

2008 70 2013-2014   72 

2009 89 2014-2015   83 

2010 60 2015-2016   67 

2011 66 2016-2017   63 

2012 51 2017-2018   66 

2013 52 2018-2019   57 

2014 44 2019-2020 47 46 

2015 53 2020-2021 47 50 

2016 47 2021-2022 43 49 

2017 46 2022-2023 40 48 

2018 42 2023-2024 38 43 

2019 40 2024-2025 39 41 

2020 42 2025-2026 38 43 

2021 40 2026-2027 36 41 

2022 38 2027-2028 34 39 

2023 36 2028-2029 32 37 

2024 34 2029-2030 31 36 

2025 33 2030-2031 29 34 

Πίνακας 146: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Φερών 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται η μακροπρόθεσμη σταδιακή μείωση 

των φοιτώντων νηπίων. Τέλος, η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των 

γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται και στο ακόλουθο 

διάγραμμα και είναι εμφανής η σύγκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του 

αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  
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Εικόνα 152: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

. 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό εγγραφών 

τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Φερών 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 

2001 68           112% 

2002 86         102% 99% 

2003 61       93% 87% 80% 

2004 54     119% 115% 109% 113% 

2005 70   107% 113% 110% 106% 106% 

2006 61 97% 92% 92% 84% 89% 84% 

2007 74 111% 112% 97% 95% 95% 93% 

2008 70 103% 97% 97% 93% 91% 91% 

2009 89 87% 87% 85% 82% 81% 81% 

2010 60 97% 97% 102% 95% 90%   

2011 66 100% 91% 88% 88%     

2012 51 122% 108% 106%       

2013 52 106% 100%         

2014 44 111%           

Μέσος Όρος 102% 104% 99% 100% 95% 94% 

Πίνακας 147: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Φερών  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμακαι των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Φερών.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμαπου μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμακαι με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Φερών  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 61 2012-2013 59 75 64 57 88 76 419 
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2007 74 2013-2014 82 56 79 62 53 85 417 

2008 70 2014-2015 72 83 56 77 59 49 396 

2009 89 2015-2016 77 68 72 51 74 61 403 

2010 60 2016-2017 58 77 68 70 54 74 401 

2011 66 2017-2018 66 58 76 65 70 51 386 

2012 51 2018-2019 62 60 61 73 64 69 389 

2013 52 2019-2020 55 55 58 57 72 64 361 

2014 44 2020-2021 49 52 54 58 54 72 339 

2015 53 2021-2022 55 48 52 51 55 52 313 

2016 47 2022-2023 49 54 48 49 48 52 301 

2017 46 2023-2024 48 48 54 46 47 46 289 

2018 42 2024-2025 44 47 48 51 43 44 278 

2019 40 2025-2026 41 43 47 46 49 41 267 

2020 42 2026-2027 43 41 43 45 43 46 261 

2021 40 2027-2028 41 43 41 41 42 41 249 

2022 38 2028-2029 39 41 43 39 38 40 240 

2023 36 2029-2030 37 39 41 40 37 37 231 

2024 34 2030-2031 36 37 39 39 38 35 223 

Πίνακας 148: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις 

και τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 
Φερών  

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών, η οποία στο τέλος της 

δεκαετίας θα ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 34%, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Φερών  

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             97% 

2008-2009           93% 92% 

2009-2010         97% 95% 103% 

2010-2011       105% 97% 96% 100% 

2011-2012 56 105% 95% 100% 91% 106% 94% 

2012-2013 76 108% 101% 87% 97% 100% 99% 

2013-2014 72 100% 94% 100% 96% 98% 100% 

2014-2015 83 93% 100% 99% 96% 99% 100% 

2015-2016 67 87% 100% 105% 93% 95%   

2016-2017 63 105% 91% 97% 100%     

2017-2018 66 94% 89% 98%       

2018-2019 57 96% 95%         

2019-2020 46 107%           

Μέσος Όρος 99% 96% 99% 96% 98% 98% 

Πίνακας 149: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
της Δ.Ε. Φερών  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Φερών. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 
πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 
των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμαπου μας διατέθηκαν 
από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 
μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 
μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 
πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 
βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Φερών 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 56 2012-2013 59 75 64 57 88 76 419 

2012-2013 76 2013-2014 82 56 79 62 53 85 417 

2013-2014 72 2014-2015 72 83 56 77 59 49 396 

2014-2015 83 2015-2016 77 68 72 51 74 61 403 

2015-2016 67 2016-2017 58 77 68 70 54 74 401 

2016-2017 63 2017-2018 66 58 76 65 70 51 386 

2017-2018 66 2018-2019 62 60 61 73 64 69 389 

2018-2019 57 2019-2020 55 55 58 57 72 64 361 

2019-2020 46 2020-2021 49 52 54 58 54 72 339 

2020-2021 50 2021-2022 50 47 51 52 57 53 309 

2021-2022 49 2022-2023 48 47 46 49 51 56 298 

2022-2023 48 2023-2024 47 46 47 44 48 50 283 

2023-2024 43 2024-2025 43 45 46 45 43 47 270 

2024-2025 41 2025-2026 41 41 45 44 44 43 258 

2025-2026 42 2026-2027 43 39 41 43 43 43 252 

2026-2027 40 2027-2028 41 41 39 39 42 42 244 

2027-2028 38 2028-2029 39 39 40 37 38 41 235 

2028-2029 36 2029-2030 37 37 39 39 36 38 226 

2029-2030 34 2030-2031 35 36 37 37 38 36 219 

Πίνακας 150: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Φερών  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση των μαθητών για την επόμενη δεκαετία σε ποσοστό περίπου 35%, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δύο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μικρή απόκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων πρόβλεψης 

των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη 

κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σημαντική μείωση. 
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Εικόνα 153: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Φερών από το σχολικό 

έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 42 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 50 τ.μ.. Διαθέτει πολυδύναμο 

χώρο επιφάνειας 50 τ.μ., αίθουσα ανάπαυσης με επιφάνεια 50 τ.μ., τραπεζαρία – 

κουζίνα επιφάνειας 32 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 19 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 56 τ.μ., αίθουσα ανάπαυσης επιφάνειας 56 τ.μ. και 

επαρκή αύλειο χώρο. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 28 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 50 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΠΛΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 8 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 50 τ.μ. και τραπεζαρία – κουζίνα. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στην πόλη των Φερών λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με πέντε (5) τμήματα 

διδασκαλίας. Τα νηπιαγωγεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Διαθέτουν πέντε (5) μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία διαθέτουν χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Όλα διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο.  

 

Εικόνα 154: Νηπιαγωγεία στην πόλη των Φερών: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων 

Στον οικισμό του Πέπλου λειτουργεί ένα (1) δημόσιο νηπιαγωγείο.  

✓ Διαθέτει μία (1) μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας. 
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✓ Διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο.  

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 34 έως 40 νηπίων. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 19 έως 22. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 37 έως 45. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΠΛΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 17 έως 20. 
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Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην 

πόλη των Φερών είναι δυνατή η λειτουργία πέντε (5) τμημάτων διδασκαλίας στα 

οποία μπορούν να φοιτήσουν μέχρι 107 νήπια. Στο νηπιαγωγείο στον οικισμό του 

Πέπλου δύναται η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση έως 20 

νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΦΕΡΩΝ 2 42 2 40 34 

2ο ΦΕΡΩΝ 1 19 1 22 19 

3ο ΦΕΡΩΝ 2 28 2 45 37 

ΣΥΝΟΛΟ 5 89 5 107 90 

Πίνακας 151: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων πόλης των Φερών και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 155: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων των Φερών 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ)  

Λειτουργεί με επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα 

και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 118 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει: 
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o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 32 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

o Αίθουσα επιφάνειας 65 τ.μ., για τις ανάγκες του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.) και ξεχωριστή αίθουσα τραπεζαρίας επιφάνειας 26 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 25 τ.μ.  

o Αίθουσα για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης επιφάνειας 25 τ.μ.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας 178 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Λειτουργεί με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα. 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 93 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 13 τ.μ., για τη λειτουργία τμήματος 

ενισχυτικής διδασκαλίας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 56 τ.μ., για τις ανάγκες του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.).  

o Αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης επιφάνειας 28 τ.μ.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 119 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Λειτουργεί με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα και 

Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 98 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει: 

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 41 τ.μ., για τια ανάγκες του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.).  
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o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 22 τ.μ.  

o Αίθουσα επιφάνειας 22 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 59 τ.μ. 

o Αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης επιφάνειας 27 τ.μ.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 191 τ.μ. 

o Δύο (2) αίθουσες συνολικής επιφάνειας 40 τ.μ. που μπορούν να διατεθούν για 

διδακτικούς σκοπούς, όπως ενισχυτική διδασκαλία. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΠΛΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 3/ΘΕΣΙΟ)  

Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα. 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 30 μαθητές. 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας 

μέγιστου δυναμικού 45 μαθητών ενώ διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, 

γυμναστήριο, Σχολική Βιβλιοθήκη, Εργαστήριο Πληροφορικής και επαρκή αύλειο 

χώρο.  

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στην πόλη των Φερών λειτουργούν τρία (3) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν δεκαεννέα (19) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία λειτουργούν σε 

δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Είκοσι μία (21) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα για τη λειτουργία του 

ολοήμερου προγράμματος. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα για το Τμήμα Ένταξης. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων και ένα 

(1) δημοτικό σχολείο Γυμναστήριο. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

✓ Όλα τα σχολεία διαθέτουν αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 
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Εικόνα 156: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία των Φερών 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΠΛΟΥ 

Το Δ.Σ. Πέπλου λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας. 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες 

διδασκαλίας μέγιστου δυναμικού μαθητών 45 ενώ διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών 

Χρήσεων, Γυμναστήριο, Σχολική Βιβλιοθήκη και Εργαστήριο Πληροφορικής.  

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 
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των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει με οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας και μέγιστο 

δυναμικό 200 μαθητών.  

Η επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας και μέγιστο 

δυναμικό 150 μαθητών. Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία 

φοίτησης των μαθητών, ο αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο 

στους 16 μαθητές. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας και μέγιστο 

δυναμικό 175 μαθητών. Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία 

φοίτησης των μαθητών, ο αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο 

στους 19 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας 

Αριθμός 
μαθητών βάσει 

εγγραφών 
5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλία

ς 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλία

ς 

Μέγιστος 
αριθμός μαθητών 

1ο ΦΕΡΩΝ 7 118 8 200 128 

2ο ΦΕΡΩΝ 6 93 6 150 96 

3ο ΦΕΡΩΝ 6 98 7 175 153 

ΣΥΝΟΛΟ 19 309 21 525 377 

Πίνακας 152: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων των Φερωών και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 157: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων των Φερών 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΠΛΟΥ 

Το Δ.Σ. Πέπλου μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας 

μέγιστου δυναμικού 45 μαθητών. 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τριών (3) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα με 

την οποία λειτουργούν πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 82 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

τρία (3) δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 5 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 107 νήπια. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Φερών, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Φερών, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην πόλη των Φερών 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης 

περιοχής. 
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Προτείνεται η συγχώνευση του 2ου και του 3ου Νηπιαγωγείων τα οποία 

λειτουργούν εντός του ίδιου αύλειου χώρου. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει 

καλύτερη διαχείριση και διαμόρφωση των χώρων των διδακτηρίων ώστε να 

λειτουργήσουν με πιο εύρυθμο τρόπο (λειτουργία αίθουσας ανάπαυσης, σχολικής 

βιβλιοθήκης, κ.λπ.). 

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι στα ήδη λειτουργούντα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ).  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 2ου & 3ου 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ 3 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

89 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 90 
έως 107 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

66 

Πίνακας 153: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της πόλης των Φερών, αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 158: Πρόταση έρευνας για τα νηπαιγωγεία των Φερών 

 

επαρκούν 
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Εικόνα 159: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στην πόλη των Φερών (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΠΛΟΥ 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου στον Πέπλο, 

τα συμπεράσματα της έρευνας για τη λειτουργία του σε σχέση με τα βασικά κριτήρια 

λειτουργίας και χωρητικότητας, αλλά και τις προβλέψεις μας σχετικά με τις γεννήσεις 

και των αριθμό των εγγραφέντων νηπίων, θεωρούμε ότι το υπάρχον νηπιαγωγείο 

επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων του οικισμού. Βέβαια η 

μακροπρόθεσμη τάση οδηγεί στην παύση της λειτουργίας του. 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τριών (3) δημόσιων δημοτικών σχολείων στην 

πόλη των Φερών, στα οποία λειτουργούν δεκαεννέα (19) τμήματα 

διδασκαλίας και φοιτούν 309 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα τρία δημόσια δημοτικά 

σχολεία στην πόλη των Φερών δύνανται να λειτουργήσουν 21 τμήματα 

διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε 

σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται 

να φοιτήσουν μέχρι 377 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό 
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μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 525 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε Φερών, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε Φερών, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία φοιτώντων μαθητών της τελευταίας 

πενταετίας, ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) 

κατά μέσο όρο. 

Θεωρούμε ότι βραχυπρόθεσμα τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν σήμερα 

στην πόλη των Φερών επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών 

της ευρύτερης περιοχής. Μακροπρόθεσμα, προβλέπεται η λειτουργία δύο δημοτικών 

σχολείων. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

3 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 19 ΤΜΗΜΑΤΑ 21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

309 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 377 
έως 525 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 154: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων των Φερών, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 160: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία των Φερών 

επαρκούν 
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Εικόνα 161: Γεωγραφική κατανομή των περιφερειακών δημοτικών σχολείων της πόλης των Φερών (Ο χάρτης 

αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου δημοτικού σχολείου στον οικισμό της 

Μάκρης, στο οποίο λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας με 26 

φοιτώντες μαθητές.  

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο συγκεκριμένο δημόσιο δημοτικό 

σχολείο δύνανται να λειτουργήσουν 3 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν 

μέχρι 45 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε Αλεξανδρούπολης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Μάκρης λειτουργούν και δύο 

(2) μειονοτικά δημοτικά σχολεία. 

Θεωρούμε ότι το Δ.Σ. Μάκρης επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης 

των μαθητών της ευρύτερης περιοχής. Μακροπρόθεσμα, είναι δυνατή και η 

λειτουργία τρίτου τμήματος. 
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ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΠΛΟΥ 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου δημοτικού σχολείου στον οικισμό του 

Πέπλου,  στο οποίο λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας με 30 

φοιτώντες μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα, σύμφωνα με τα οποία στο συγκεκριμένο δημόσιο δημοτικό 

σχολείο δύνανται να λειτουργήσουν 3 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν 

μέχρι 45 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε Φερών, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε Φερών, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το Δ.Σ. Πέπλου επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης 

των μαθητών της ευρύτερης περιοχής. Μακροπρόθεσμα, προβλέπεται η μείωση του 

αριθμού των φοιτώντων μαθητών με συνέπεια τον υποβιβασμό του σχολείου και την 

ενδεχόμενη κατάργησή του. 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  

συνοψίζουμε την πρότασή μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Κατασκευή είκοσι τεσσάρων (24) έως είκοσι επτά (27) αιθουσών διδασκαλίας 

για τη λειτουργία νηπιαγωγείων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Για τη 

στέγαση αυτών των τμημάτων προτείνεται η κατασκευή εννέα (9) σύγχρονων 

τριθέσιων διδακτηρίων (νηπιαγωγείων). Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η 

λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους χώρους , οι οποίοι στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν συμβάλλουν στη λειτουργία ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου. 

Έτσι θα καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των 

μαθητών της πόλης. 

➢ Κατασκευή δύο (2) σύγχρονων δωδεκαθέσιων δημοτικών σχολείων στην πόλη 

της Αλεξανδρούπολης. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η αποσυμφόρηση 

πολλών δημοτικών σχολείων, η μεταστέγαση του 3ου Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης και 

η κάλυψη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των αναγκών φοίτησης των μαθητών 

της πόλης. 
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Επισημαίνουμε επίσης την αναγκαιότητα να εξεταστεί η δυνατότητα 

συγχώνευσης των δύο νηπιαγωγείων στην πόλη των Φερών (2ο και 3ο Νηπιαγωγείο 

Φερών), γεγονός που θα συμβάλλει στην πιο εύρυθμη λειτουργία του νηπιαγωγείου. 

Θεωρούμε ότι χρήζει προτεραιότητας η κατασκευή των διδακτηρίων για τη 

στέγαση των νηπιαγωγείων. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η κατασκευή του 

συνόλου ή μέρους των διδακτηρίων (νηπιαγωγείων), προτείνεται η εξεύρεση άλλων 

δημόσιων χώρων ή η μίσθωση χώρων για τη στέγαση των νηπιαγωγείων, οι οποίοι να 

πληρούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις προϋποθέσεις λειτουργίας των 

σύγχρονων νηπιαγωγείων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές 

προδιαγραφές. 
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2.2.2 Δήμος Διδυμοτείχου 

2.2.1.1 Δημοτική Ενότητα Διδυμοτείχου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Διδυμοτείχου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη 

λειτουργία τους, λόγω κατάργησης, τρία (3) νηπιαγωγεία σε οικισμούς της περιοχής 

(Ελληνοχωρίου, Κουφόβουνου, Πυθίου). Σήμερα λειτουργούν οκτώ (8) νηπιαγωγεία 

με δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 215 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Διδυμοτείχου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβαστεί ένα (1) 

δημοτικό σχολείο στην πόλη του Διδυμοτείχου και έχει καταργηθεί ένα (1) δημοτικό 

σχολείο οικισμού της περιοχής (Ελληνοχωρίου). Σήμερα λειτουργούν πέντε (5) 

δημοτικά σχολεία με σαράντα έξι (46) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 750 

μαθητές και μαθήτριες.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Στη Δ.Ε. Διδυμοτείχου λειτουργεί ένα (1) μειονοτικό δημοτικό σχολείο στο 

οποίο φοιτούν 20 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Διδυμοτείχου από το 2012 έως και σήμερα 

παρουσιάζουν μείωση η οποία θα συνεχιστεί και για τα επόμενα δέκα έτη, σύμφωνα 

και με τις τέσσερις προβολές, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να 

επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται με τη χρονική περίοδο 

εμφάνισης της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 
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Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, Δ. Ε. 
Διδυμοτείχου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 161 161 161 161 

2001 155 155 155 155 

2002 173 173 173 173 

2003 176 176 176 176 

2004 169 169 169 169 

2005 140 140 140 140 

2006 127 127 127 127 

2007 141 141 141 141 

2008 164 164 164 164 

2009 163 163 163 163 

2010 163 163 163 163 

2011 163 163 163 163 

2012 130 130 130 130 

2013 137 137 137 137 

2014 135 135 135 135 

2015 113 113 113 113 

2016 119 119 119 119 

2017 113 113 113 113 

2018 121 121 121 121 

2019 103 103 103 103 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 102 101 112 111 

2021 100 98 109 107 

2022 99 96 106 104 

2023 98 94 103 101 

2024 97 91 100 98 

2025 95 89 97 95 

2026 94 87 94 91 

2027 93 85 91 88 

2028 92 83 88 85 

2029 90 81 85 82 

2030 89 79 82 79 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 

2000-2030 -45% -51% -49% -51% 

2010-2030 -45% -52% -50% -51% 

2019-2030 -13% -23% -20% -23% 

Πίνακας 155: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ.Ε. Διδυμοτείχου (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι όλες οι προβολές παρουσιάζουν την ίδια τάση μείωσης στον 

αριθμό των γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία.  
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Εικόνα 162: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Διδυμοτείχου με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Διδυμοτείχου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Νήπια 

2006 127 2011-2012 113 89% 

2007 141 2012-2013 135 96% 

2008 164 2013-2014 146 89% 

2009 163 2014-2015 139 85% 

2010 163 2015-2016 157 96% 

2011 163 2016-2017 154 94% 

2012 130 2017-2018 119 92% 

2013 137 2018-2019 112 82% 

2014 135 2019-2020 127 94% 

2015 113 2020-2021 110 97% 

Μέσος όρος 91% 

Πίνακας 156: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Διδυμοτείχου 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος από τον αριθμό των παιδιών που 

γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Διδυμοτείχου. Συγκεκριμένα, στο σύνολο 

των ετών, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 9% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον 

ακριβή λόγο αυτής της μείωσης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να υποθέσουμε 

οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αστικοποίηση, μεταθέσεις 

στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.) καθώς και στη μετανάστευση.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Προβολή των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Διδυμοτείχου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολική 
Χρονιά 

Προνήπια Νήπια 

2006 127 2011-2012   113 

2007 141 2012-2013   135 

2008 164 2013-2014   146 

2009 163 2014-2015   139 

2010 163 2015-2016   157 

2011 163 2016-2017   154 

2012 130 2017-2018   119 

2013 137 2018-2019   112 

2014 135 2019-2020 107 127 

2015 113 2020-2021 105 110 

2016 119 2021-2022 103 109 

2017 113 2022-2023 111 103 

2018 121 2023-2024 94 111 

2019 103 2024-2025 102 94 

2020 112 2025-2026 100 102 

2021 109 2026-2027 97 100 

2022 106 2027-2028 94 97 

2023 103 2028-2029 91 94 

2024 100 2029-2030 89 91 

2025 97 2030-2031 86 89 

Πίνακας 157: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Διδυμοτείχου 

Τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η μικρή διαφορά μεταξύ 

των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα 
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νηπιαγωγεία. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η προβλεπόμενη μείωση του μαθητικού 

πληθυσμού των νηπίων φαίνεται να είναι μικρή και σε μακροχρόνιο ορίζοντα.  

 
Εικόνα 163: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021. 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Διδυμοτείχου 
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικού σχολείου) 

Έτος Γεννήσεις 
Α΄  

τάξη  
Β΄  

τάξη 
Γ΄  

τάξη 
Δ΄  

τάξη 
Ε΄  

τάξη 
ΣΤ΄  

τάξη 

2001 155           79% 

2002 173         72% 74% 

2003 176       77% 74% 76% 

2004 169     87% 90% 86% 88% 

2005 140   90% 88% 91% 84% 80% 

2006 127 91% 87% 86% 94% 85% 82% 

2007 141 99% 97% 102% 96% 95% 99% 

2008 164 93% 91% 83% 81% 83% 79% 

2009 163 96% 91% 89% 87% 91% 84% 

2010 163 94% 95% 100% 99% 95%   

2011 163 90% 81% 81% 80%     

2012 130 102% 92% 88%       

2013 137 80% 75%         

2014 135 82%           

Μέσος Όρος 92% 89% 89% 88% 85% 82% 

Πίνακας 158: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Διδυμοτείχου, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικού σχολείου 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μια μικρή απόκλιση της τάξεως του 

8%-18% μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο 

δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις 

πληθυσμού, σε μαθητές που γεννήθηκαν στο Διδυμότειχο αλλά διαμένουν σε άλλη 

δημοτική ενότητα και σε ένα μικρό βαθμό στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν 

στο μειονοτικό σχολείο.  

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών 

συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών του μειονοτικού σχολείου και 

διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και 

των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο μειώνεται σημαντικά. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Διδυμοτείχου 
(με τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 155           83% 

2002 173         75% 77% 

2003 176       82% 80% 80% 

2004 169     95% 98% 92% 92% 

2005 140   97% 95% 98% 91% 87% 

2006 127 93% 89% 89% 97% 91% 90% 

2007 141 103% 99% 104% 98% 98% 102% 

2008 164 95% 93% 85% 83% 84% 82% 

2009 163 100% 94% 92% 89% 93% 87% 

2010 163 97% 98% 103% 102% 96%   
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2011 163 91% 82% 82% 81%     

2012 130 105% 95% 89%       

2013 137 84% 80%         

2014 135 84%           

Μέσος Όρος 95% 92% 93% 92% 89% 87% 

Πίνακας 159: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Διδυμοτείχου, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Διδυμοτείχου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Διδυμοτείχου  

(χωρίς τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 127 2012-2013 116 126 147 136 125 123 773 

2007 141 2013-2014 139 111 123 152 131 128 784 

2008 164 2014-2015 153 137 109 127 145 133 804 

2009 163 2015-2016 157 149 144 120 118 149 837 

2010 163 2016-2017 154 149 136 136 108 112 795 

2011 163 2017-2018 147 155 145 133 134 104 818 

2012 130 2018-2019 132 132 163 141 136 139 843 

2013 137 2019-2020 109 120 132 162 148 130 801 

2014 135 2020-2021 111 103 114 130 155 137 750 

2015 113 2021-2022 104 120 122 115 139 134 734 

2016 119 2022-2023 109 100 121 121 111 134 696 

2017 113 2023-2024 104 106 101 119 117 107 654 

2018 121 2024-2025 111 100 106 100 115 113 645 

2019 103 2025-2026 95 108 101 105 96 111 616 

2020 112 2026-2027 103 92 108 100 101 93 597 

2021 109 2027-2028 100 100 92 107 96 98 593 
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2022 106 2028-2029 97 97 100 91 103 93 581 

2023 103 2029-2030 95 94 97 99 88 100 572 

2024 100 2030-2031 92 92 95 96 95 85 555 

Πίνακας 160: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και 
τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 
Διδυμοτείχου, χωρίς τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα φοίτησης της Δ.Ε. Διδυμοτείχου με 

τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Διδυμοτείχου  

(με τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 127 2012-2013 118 136 160 145 130 128 817 

2007 141 2013-2014 145 113 133 165 140 133 829 

2008 164 2014-2015 155 140 113 137 156 140 841 

2009 163 2015-2016 163 152 146 123 128 156 868 

2010 163 2016-2017 158 154 139 138 115 122 826 

2011 163 2017-2018 149 160 150 136 138 114 847 

2012 130 2018-2019 137 134 168 145 137 144 865 

2013 137 2019-2020 115 123 133 166 152 134 823 

2014 135 2020-2021 114 109 116 132 156 142 769 

2015 113 2021-2022 107 124 127 119 145 141 763 

2016 119 2022-2023 113 104 125 126 115 141 724 

2017 113 2023-2024 107 109 105 124 122 113 679 

2018 121 2024-2025 115 104 110 104 120 119 671 

2019 103 2025-2026 98 111 105 109 100 117 640 

2020 112 2026-2027 106 95 112 104 106 98 620 

2021 109 2027-2028 103 103 95 111 100 103 616 

2022 106 2028-2029 100 100 104 95 107 98 604 

2023 103 2029-2030 98 97 101 103 91 105 595 

2024 100 2030-2031 95 95 98 100 99 89 576 

Πίνακας 161: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 
Διδυμοτείχου, με τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου 

Παρατηρώντας τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 

ποσοστό 26% στα δημοτικά σχολεία (μη συμπεριλαμβανομένων των μαθητών του 

μειονοτικού σχολείου) και σε ποσοστό περίπου 25% στα δημοτικά σχολεία 
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(συμπεριλαμβανομένων των μαθητών του μειονοτικού σχολείου), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, όπου παρατηρούμε ότι και στις δυο περιπτώσεις 

παρουσιάζεται το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Διδυμοτείχου  

 (χωρίς τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου) 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             102% 

2008-2009           96% 102% 

2009-2010         103% 95% 103% 

2010-2011       98% 103% 93% 95% 

2011-2012 113 103% 96% 98% 110% 90% 96% 

2012-2013 135 103% 99% 105% 94% 99% 104% 

2013-2014 146 105% 97% 91% 98% 102% 96% 

2014-2015 139 113% 95% 97% 97% 105% 93% 

2015-2016 157 98% 101% 105% 99% 96%   

2016-2017 154 95% 90% 100% 98%     

2017-2018 119 111% 91% 95%       

2018-2019 112 97% 94%         

2019-2020 127 87%           

Μέσος Όρος 101% 95% 99% 101% 97% 99% 

Πίνακας 162: : Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε 
τάξη της Δ.Ε. Διδυμοτείχου, χωρίς τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου 
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Διδυμοτείχου  

(με τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου) 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             102% 

2008-2009           97% 100% 

2009-2010         103% 95% 100% 

2010-2011       98% 103% 93% 95% 

2011-2012 113 104% 96% 100% 109% 93% 99% 

2012-2013 135 107% 97% 104% 95% 100% 104% 

2013-2014 146 106% 98% 91% 98% 101% 98% 

2014-2015 139 117% 94% 97% 97% 105% 93% 

2015-2016 157 101% 101% 105% 99% 94%   

2016-2017 154 97% 90% 99% 99%     

2017-2018 119 115% 90% 94%       

2018-2019 112 103% 95%         

2019-2020 127 90%           

Μέσος Όρος 104% 95% 99% 100% 97% 99% 

Πίνακας 163: : Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε 
τάξη της Δ.Ε. Διδυμοτείχου, με τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο χρώμα 
απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά 
τμήμα, όπως μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 
απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 
ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με 
κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 
πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Διδυμοτείχου  

 (χωρίς τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 113 2012-2013 116 126 147 136 125 123 773 

2012-2013 135 2013-2014 139 111 123 152 131 128 784 

2013-2014 146 2014-2015 153 137 109 127 145 133 804 
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2014-2015 139 2015-2016 157 149 144 120 118 149 837 

2015-2016 157 2016-2017 154 149 136 136 108 112 795 

2016-2017 154 2017-2018 147 155 145 133 134 104 818 

2017-2018 119 2018-2019 132 132 163 141 136 139 843 

2018-2019 112 2019-2020 109 120 132 162 148 130 801 

2019-2020 127 2020-2021 111 103 114 130 155 137 750 

2020-2021 110 2021-2022 112 106 102 115 126 153 713 

2021-2022 109 2022-2023 110 106 104 102 111 124 659 

2022-2023 103 2023-2024 105 105 105 105 99 110 629 

2023-2024 111 2024-2025 112 100 104 105 102 98 621 

2024-2025 94 2025-2026 96 107 99 104 102 101 608 

2025-2026 102 2026-2027 104 91 106 99 101 101 602 

2026-2027 100 2027-2028 101 99 90 106 96 100 592 

2027-2028 97 2028-2029 98 96 98 90 103 95 580 

2028-2029 94 2029-2030 96 94 95 98 88 102 572 

2029-2030 91 2030-2031 93 91 92 96 95 86 553 

Πίνακας 164: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 
μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 
Διδυμοτείχου, χωρίς τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Διδυμοτείχου  

(με τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 113 2012-2013 118 136 160 145 130 128 817 

2012-2013 135 2013-2014 145 113 133 165 140 133 829 

2013-2014 146 2014-2015 155 140 113 137 156 140 841 

2014-2015 139 2015-2016 163 152 146 123 128 156 868 

2015-2016 157 2016-2017 158 154 139 138 115 122 826 

2016-2017 154 2017-2018 149 160 150 136 138 114 847 

2017-2018 119 2018-2019 137 134 168 145 137 144 865 

2018-2019 112 2019-2020 115 123 133 166 152 134 823 

2019-2020 127 2020-2021 114 109 116 132 156 142 769 

2020-2021 110 2021-2022 115 108 108 116 128 155 730 

2021-2022 109 2022-2023 114 109 107 108 113 127 678 

2022-2023 103 2023-2024 108 108 108 107 105 112 648 

2023-2024 111 2024-2025 116 103 107 108 104 104 641 

2024-2025 94 2025-2026 98 110 101 107 105 103 625 

2025-2026 102 2026-2027 107 94 108 102 104 104 619 

2026-2027 100 2027-2028 104 102 92 109 99 103 609 

2027-2028 97 2028-2029 101 99 100 93 106 98 597 

2028-2029 94 2029-2030 98 96 98 101 90 105 588 

2029-2030 91 2030-2031 96 94 95 98 98 89 569 

Πίνακας 165: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 
μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Διδυμοτείχου, 
με τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου 
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Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 

ποσοστό 26%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή 

δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση 

του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σταδιακή μείωση. 

 

 
Εικόνα 164: Γραφική αναπαράσταση πρόβλεψης εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. 

Διδυμοτείχου, χωρίς τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου 
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Εικόνα 165: Γραφική αναπαράσταση πρόβλεψης εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. 

Διδυμοτείχου, με τους μαθητές του μειονοτικού σχολείου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 19 

νήπια. Λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 

επιφάνειας 66 και 60 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 50 τ.μ. 

και κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 12 τ.μ..  Δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 41 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο (συστεγαζόμενο με το 5ο Δημοτικό 

Σχολείο Διδυμοτείχου). Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 49 τ.μ. η 

καθεμιά και επαρκή αύλειο χώρο. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 39 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 48 τ.μ., τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 

12 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 
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4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 45 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 49 τ.μ., πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 70 

τ.μ., μικρή τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 9 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 35 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 49 τ.μ.. Το νηπιαγωγείο διαθέτει επαρκή 

αύλειο χώρο. 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας 

στο οποίο φοιτούν 11 νήπια. Διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 80 τ.μ. 

και πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 100 τ.μ..  Διαθέτει, τέλος, επαρκή αύλειο χώρο. 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 18 

νήπια. Λειτουργεί σε αίθουσα επιφάνειας 56 τ.μ. εντός του 4ου Δημοτικού Σχολείου 

Διδυμοτείχου (συστεγαζόμενο). Διαθέτει αύλειο χώρο μαζί με το 4ο Δημοτικό Σχολείο 

Διδυμοτείχου. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 7 νήπια. Διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 60 τ.μ., πολυδύναμο χώρο 60 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στην πόλη του Διδυμοτείχου λειτουργούν επτά (7) νηπιαγωγεία με έντεκα (11) 

τμήματα διδασκαλίας.  

Στο Σοφικό λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο 

οποίο φοιτούν νήπια του οικισμού.  

✓ Τρία (3) από τα νηπιαγωγεία της πόλης του Διδυμοτείχου λειτουργούν σε 

δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 
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✓ Δύο (2) από τα νηπιαγωγεία λειτουργούν ως συστεγαζόμενα με δημοτικά 

σχολεία. 

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων. 

✓ Τέσσερα (4) νηπιαγωγεία διαθέτουν πολυδύναμους χώρους. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Τρία (3) νηπιαγωγεία διαθέτουν μικρή κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Σε ένα (1) νηπιαγωγείο ο αύλειος χώρος δεν είναι επαρκής.  

✓ Στο Σοφικό λειτουργεί νηπιαγωγείο το οποίο διαθέτει μεγάλη αίθουσα 

διδασκαλίας και μεγάλο πολυδύναμο χώρο.  

 

 
Εικόνα 166: Νηπιαγωγεία της πόλης του Διδυμοτείχου 
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Εικόνα 167: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία του Διδυμοτείχου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 
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1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 42 έως 50. Σύμφωνα με τα κριτήρια της 

έρευνας, θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 40.  

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 40.  

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 40.  

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 40. 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. Σύμφωνα με τα κριτήρια της έρευνας, θεωρείται αναγκαία η 

μεταστέγασή του σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 22 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 40 έως 48. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Διδυμοτείχου είναι δυνατή η λειτουργία δέκα (10) τμημάτων διδασκαλίας με 

εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 175 έως 207. 
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Σύμφωνα με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγαση σε 

ιδιόκτητο διδακτήριο των νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους. 

Διαπιστώνεται επίσης πρόβλημα με τη λειτουργία του 7ου Νηπιαγωγείου 

Διδυμοτείχου, το οποίο λειτουργεί εντός του 4ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου 

και δεν διαθέτει δική του είσοδο – έξοδο, ούτε δικό του αύλειο χώρο και λειτουργεί 

δίπλα σε αίθουσες διδασκαλίας του δημοτικού σχολείου. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ  

(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΔΙΔ/ΤΕΙΧΟΥ 1 19 0 0 0 

2ο ΔΙΔ/ΤΕΙΧΟΥ 2 41 2 40 32 

3ο ΔΙΔ/ΤΕΙΧΟΥ 2 39 2 40 32 

4ο ΔΙΔ/ΤΕΙΧΟΥ 2 45 2 40 32 

5ο ΔΙΔ/ΤΕΙΧΟΥ 2 35 2 40 32 

6ο ΔΙΔ/ΤΕΙΧΟΥ 1 11 0 0 0 

7ο ΔΙΔ/ΤΕΙΧΟΥ 1 18 1 22 22 

ΣΟΦΙΚΟΥ 1 7 1 25 25 

ΣΥΝΟΛΟ 12 215 10 207 175 

Πίνακας 166: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Διδυμοτείχου και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 168: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Διδυμοτείχου 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 156 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ.  

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία Τάξης Υποδοχής.  

o Αίθουσα επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 30 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 36 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 36 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 36 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 94 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 98 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 18 τ.μ.. 

o Μικρή αίθουσα για τη λειτουργία τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

153 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία Τάξης Υποδοχής. 

o Αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία Τμήματος Ένταξης. 

o Αίθουσα για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 128 τ.μ.. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 30 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

155 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 104 τ.μ. 

Το σχολείο δεν διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 192 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  
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o Δεκαεπτά (17) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 56 τ.μ., για τις ανάγκες του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση, ψυχαγωγία κ.λπ.)  

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 35 τ.μ., για τη λειτουργία Τάξης Υποδοχής. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 210 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 60 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 35 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 77 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δημοτική Ενότητα Διδυμοτείχου λειτουργούν πέντε (5) δημοτικά σχολεία 

στα οποία λειτουργούν σαράντα έξι (46) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία 

λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Διαθέτουν συνολικά 52 αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 
χωρητικότητας. 

✓ Στα σχολεία όπου λειτουργεί Τάξη Υποδοχής διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα 
εκτός από ένα δημοτικό σχολείο. 

✓ Όλα τα σχολεία, πλην ενός, διαθέτουν Εργαστήρια Πληροφορικής. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

✓ Τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.  

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Γυμναστήριο. 

✓ Κανένα δημοτικό σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία Σχολικής 

Βιβλιοθήκης. 

✓ Σε ένα (1) δημοτικό σχολείο (από τα δύο που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης) 

διατίθεται αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 
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Εικόνα 169: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία του Διδυμοτείχου 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας.  
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Οι τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

μπορούν με την κατάλληλη διαμόρφωση να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του 

ολοήμερου καθώς και για άλλους διδακτικούς σκοπούς.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 225 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 153 μαθητές.  

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 114 μαθητές.  

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας.  

Η αίθουσα που δεν πληροί το κριτήριο της χωρητικότητας μπορεί με την κατάλληλη 

διαμόρφωση να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης ή για 

άλλους διδακτικούς σκοπούς.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 225 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 144 μαθητές.  

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας.  

Η ενδέκατη αίθουσα διδασκαλίας μπορεί με την κατάλληλη διαμόρφωση να 

χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και της Τάξης Υποδοχής.  
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 250 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 180 μαθητές 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας 

και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας ακόμη 

τριών ή τεσσάρων τμημάτων.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 300 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 216 μαθητές. 

Πίνακας 167: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Διδυμοτείχου και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας 

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλία
ς 

Μέγιστος αριθμός 
μαθητών 

1ο ΔΙΔ/ΧΟΥ 10 156 9 225 153 

2ο ΔΙΔ/ΧΟΥ 6 94 6 150 114 

3ο ΔΙΔ/ΧΟΥ 10 153 9 225 144 

4ο ΔΙΔ/ΧΟΥ 8 155 10 250 180 

5ο ΔΙΔ/ΧΟΥ 12 192 12 300 216 

ΣΥΝΟΛΟ 46 750 46 1150 807 
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Εικόνα 170: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Διδυμοτείχου 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των επτά (7) δημόσιων νηπιαγωγείων στην πόλη του 

Διδυμοτείχου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 208 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 9 τμήματα 

διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 

150 έως 182.  

Γ) Την πρόταση της έρευνας για τη μη λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους 

χώρους. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Διδυμοτείχου, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Διδυμοτείχου, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Προτείνουμε την κατασκευή ενός (1) σύγχρονου διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) 

με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας στο οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα φοίτησης 75 

νηπίων. Με τον τρόπο αυτό θα διακοπεί η μίσθωση του 1ου και του 6ου Νηπιαγωγείου 

Διδυμοτείχου, θα επιτευχθεί η αναγκαία αποσυμφόρηση των υπόλοιπων 
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νηπιαγωγείων της πόλης και θα δοθεί η δυνατότητα παύσης της λειτουργίας του 7ου 

Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου εντός του 4ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου.  

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, 

προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα εξεύρεσης άλλων δημόσιων χώρων ή η 

μίσθωση χώρων, για τη στέγαση των νηπιαγωγείων, οι οποίοι να πληρούν όσο το 

δυνατόν περισσότερες από τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία σύγχρονων 

νηπιαγωγείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Θεωρούμε επίσης ότι ο σημερινός 

χώρος όπου στεγάζεται το 6ο Νηπιαγωγείο Διδυμοτείχου πληροί πολλές από τις 

προϋποθέσεις και τα κριτήρια λειτουργίας νηπιαγωγείου.  

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι στα λειτουργούντα δημόσια νηπιαγωγεία δεν 

υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

Τέλος, οι μαθητές τους οικισμού Σοφικού θα εξακολουθούν να φοιτούν στο 

Νηπιαγωγείο Σοφικού.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
1 

ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΤΜΗΜΑΤΑ 9 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
3 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

208 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

από 150 
έως 182 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

75 

Πίνακας 168: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων του Διδυμοτείχου, αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 171: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της πόλης του Διδυμοτείχου 

 
Εικόνα 172: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων της πόλης του Διδυμοτείχου (Ο χάρτης αντλήθηκε από 

το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των πέντε (5) δημοτικών σχολείων, σύμφωνα με την 

οποία λειτουργούν σαράντα έξι (46) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 750 

μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα δημόσια δημοτικά σχολεία 

στο Διδυμότειχο δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 46 τμήματα 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Κατασκευή    

ενός (1) 

διδακτηρίου / 

τρεις (3) 

αίθουσες 
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διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε 

σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται 

να φοιτήσουν μέχρι 807 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό 

μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 1.150 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Διδυμοτείχου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στο 4ο Κεφάλαιο της Α΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Διδυμοτείχου, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 18 περίπου μαθητές. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν σήμερα 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 46 ΤΜΗΜΑΤΑ 46 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

750 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 807  
έως 1150 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 169: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Διδυμοτείχου, αποτύπωση της 
λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 173: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία του Διδυμοτείχου 

επαρκούν 
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Εικόνα 174: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων της πόλης του Διδυμοτείχου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

2.2.2.2 Δημοτική Ενότητα Μεταξάδων 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Μεταξάδων από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία 

τους, λόγω κατάργησης, δύο (2) νηπιαγωγεία (Ασπρονερίου, Δόξας). Σήμερα 

λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 10 

νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Μεταξάδων από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί ένα (1) 

δημοτικό σχολείο (Μεταξάδων) και έχει καταργηθεί άλλο ένα (Δόξας). Σήμερα 

λειτουργούν δύο (2) δημοτικά σχολεία με επτά (7) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

71 μαθητές και μαθήτριες.  

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε (με μαύρο χρώμα) τη διαχρονική 

εξέλιξη των γεννήσεων της Δ.Ε. Μεταξάδων από το 2000 έως το 2019, στοιχεία που 

μας διατέθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ και με κόκκινο χρώμα τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές. 

Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Μεταξάδων από το 

2012 έως και το 2018 παρουσιάζουν μείωση. Στη συνέχεια παρατηρείται μια 

σταθεροποίηση ενώ για τα επόμενα δέκα έτη προβλέπεται η συνέχιση της 
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σταθεροποίησης σύμφωνα με τις μαθηματικές μεθόδους πρόβλεψης και η σταδιακή 

μείωση των γεννήσεων σύμφωνα με τις στατιστικές μεθόδους πρόβλεψης. Είναι 

σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μεγάλη μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται με τη 

χρονική περίοδο εμφάνισης της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Μεταξάδων 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 16 16 16 16 

2001 22 22 22 22 

2002 19 19 19 19 

2003 22 22 22 22 

2004 20 20 20 20 

2005 15 15 15 15 

2006 12 12 12 12 

2007 17 17 17 17 

2008 16 16 16 16 

2009 15 15 15 15 

2010 11 11 11 11 

2011 10 10 10 10 

2012 10 10 10 10 

2013 5 5 5 5 

2014 7 7 7 7 

2015 7 7 7 7 

2016 8 8 8 8 

2017 6 6 6 6 

2018 6 6 6 6 

2019 11 11 11 11 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 11 11 7 11 

2021 11 10 7 10 

2022 11 10 6 10 

2023 11 10 6 9 

2024 12 10 6 9 

2025 12 10 6 9 

2026 12 9 5 8 

2027 12 9 5 7 

2028 12 9 5 6 

2029 12 9 5 6 

2030 12 8 4 6 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -23% -47% -72% -63% 

2010-2030 13% -23% -60% -46% 

2019-2030 13% -23% -60% -46% 

Πίνακας 170: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ.Ε. Μεταξάδων (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 
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στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας τον πίνακα διαπιστώνουμε 

την απόκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων πρόβλεψης, με τη γραμμική παλινδρόμηση 

να προβλέπει τη μεγαλύτερη μείωση και τη γεωμετρική προβολή με βάση την 

τελευταία 5ετία να προβλέπει ακόμη και μικρή αύξηση προς το τέλος της δεκαετίας.  

 
Εικόνα 175: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Μεταξάδων με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

 Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-

2021 όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Μεταξάδων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Νήπια 

2006 12 2011-2012 8 67% 

2007 17 2012-2013 6 35% 

2008 16 2013-2014 10 63% 

2009 15 2014-2015 7 47% 

2010 11 2015-2016 11 100% 

2011 10 2016-2017 12 120% 

2012 10 2017-2018 12 120% 

2013 5 2018-2019 17 340% 



406 
 

2014 7 2019-2020 11 157% 

2015 7 2020-2021 5 71% 

Μέσος όρος 112% 

Πίνακας 171: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη Δ.Ε. 
Μεταξάδων 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα σχολικά έτη από το 2011-2012 μέχρι και το 2014-

2015 ο αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στο νηπιαγωγείο ήταν κατά πολύ 

μικρότερος από τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην 

Δ.Ε. Μεταξάδων. Το ίδιο συμβαίνει και κατά το τρέχον σχολικό έτος. Αντιθέτως κατά 

τα σχολικά έτη από το 2015-2016 έως και 2019-2020, ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

νηπίων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των γεννήσεων. Τον ακριβή 

λόγο αυτής της τάσης δεν τον γνωρίζουμε, υποθέτουμε όμως ότι πιθανότατα 

οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αστικοποίηση, μεταθέσεις 

στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.), στο γεγονός ότι πολλά παιδιά που 

διαμένουν στους Μεταξάδες γεννήθηκαν και δηλώθηκαν σε άλλη πόλη (σε άλλη 

δημοτική ενότητα) αλλά και στη λειτουργία, για ορισμένα σχολικά έτη, του 

παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Μεταξάδων στον οικισμό του Ασπρονερίου.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Μεταξάδων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 12 2011-2012   8 

2007 17 2012-2013   6 

2008 16 2013-2014   10 

2009 15 2014-2015   7 

2010 11 2015-2016   11 

2011 10 2016-2017   12 

2012 10 2017-2018   12 

2013 5 2018-2019   17 

2014 7 2019-2020 4 11 

2015 7 2020-2021 5 5 

2016 8 2021-2022 4 9 

2017 6 2022-2023 4 7 

2018 6 2023-2024 7 7 

2019 11 2024-2025 4 12 



407 
 

2020 7 2025-2026 4 8 

2021 7 2026-2027 4 7 

2022 6 2027-2028 4 7 

2023 6 2028-2029 4 7 

2024 6 2029-2030 3 7 

2025 6 2030-2031 3 6 

Πίνακας 172: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Μεταξάδων 

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των 

γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα και είναι εμφανής η μεγάλη διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών 

και του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία έως και το σχολικό έτος 

2020-21. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η μελλοντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού 

των νηπίων, σε σύγκριση με τα σχολικά έτη μέχρι και το 2019 – 2020, φαίνεται να 

είναι μικρή. 

 
Εικόνα 176: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 
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του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που πήγαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα δέκα 

έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και πήγαν μετά από 

6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Μεταξάδων 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 22           64% 

2002 19         95% 89% 

2003 22       95% 59% 73% 

2004 20     65% 40% 45% 45% 

2005 15   67% 40% 47% 53% 47% 

2006 12 75% 50% 67% 58% 67% 58% 

2007 17 71% 88% 65% 59% 65% 71% 

2008 16 63% 88% 69% 50% 50% 50% 

2009 15 93% 107% 87% 73% 47% 47% 

2010 11 118% 127% 100% 91% 91%   

2011 10 130% 140% 100% 110%     

2012 10 120% 120% 80%       

2013 5 420% 360%         

2014 7 243%           

Μέσος Όρος 148% 127% 75% 69% 63% 60% 

Πίνακας 173: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Μεταξάδων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μια απόκλιση μεταξύ των παιδιών που 

γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού και σε μαθητές που γεννήθηκαν πιθανότατα 

στο Διδυμότειχο ή σε άλλη πόλη αλλά διαμένουν στη Δ.Ε. Μεταξάδων.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 
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που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Μεταξάδων.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Μεταξάδων  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 12 2012-2013 9 10 13 21 18 14 85 

2007 17 2013-2014 12 6 6 8 13 17 62 

2008 16 2014-2015 10 15 8 7 9 16 65 

2009 15 2015-2016 14 14 11 7 8 9 63 

2010 11 2016-2017 13 16 11 10 8 7 65 

2011 10 2017-2018 13 14 13 8 11 7 66 

2012 10 2018-2019 12 14 11 11 8 12 68 

2013 5 2019-2020 21 12 10 10 7 8 68 

2014 7 2020-2021 17 18 8 11 10 7 71 

2015 7 2021-2022 10 9 4 7 6 7 43 

2016 8 2022-2023 12 9 5 3 6 6 42 

2017 6 2023-2024 9 10 5 5 3 6 38 

2018 6 2024-2025 9 8 6 5 4 3 35 

2019 11 2025-2026 16 8 5 6 4 4 43 

2020 7 2026-2027 10 14 5 4 5 4 42 

2021 7 2027-2028 10 9 8 4 4 5 39 

2022 6 2028-2029 9 8 5 8 4 4 38 

2023 6 2029-2030 9 8 5 5 7 4 37 

2024 6 2030-2031 9 8 5 5 4 7 37 

Πίνακας 174: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Μεταξάδων 

Παρατηρώντας τον προηγούμενο πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε ποσοστό 48%, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 
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β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη στον οποίο παρατηρούμε ότι στις δύο πρώτες τάξεις 

φοιτούν περισσότεροι μαθητές από αυτούς που αποφοιτούν από το νηπιαγωγείο ενώ 

στις επόμενες τάξεις το συγκεκριμένο ποσοστό μειώνεται.  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Μεταξάδων  

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             94% 

2008-2009           62% 123% 

2009-2010         62% 113% 100% 

2010-2011       60% 117% 114% 88% 

2011-2012 8 113% 67% 133% 88% 114% 88% 

2012-2013 6 200% 125% 73% 91% 110% 109% 

2013-2014 10 100% 140% 79% 73% 100% 100% 

2014-2015 7 200% 114% 81% 85% 64% 100% 

2015-2016 11 118% 108% 79% 91% 100%   

2016-2017 12 108% 108% 71% 110%     

2017-2018 12 100% 100% 67%       

2018-2019 17 124% 86%         

2019-2020 11 155%           

Μέσος Όρος 135% 106% 80% 89% 97% 100% 

Πίνακας 175: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
της Δ.Ε. Μεταξάδων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Μεταξάδων. 
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Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα, όπως μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με 

κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Μεταξάδων 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 8 2012-2013 9 10 13 21 18 14 85 

2012-2013 6 2013-2014 12 6 6 8 13 17 62 

2013-2014 10 2014-2015 10 15 8 7 9 16 65 

2014-2015 7 2015-2016 14 14 11 7 8 9 63 

2015-2016 11 2016-2017 13 16 11 10 8 7 65 

2016-2017 12 2017-2018 13 14 13 8 11 7 66 

2017-2018 12 2018-2019 12 14 11 11 8 12 68 

2018-2019 17 2019-2020 21 12 10 10 7 8 68 

2019-2020 11 2020-2021 17 18 8 11 10 7 71 

2020-2021 5 2021-2022 7 18 14 7 11 10 67 

2021-2022 9 2022-2023 12 7 14 13 7 11 64 

2022-2023 7 2023-2024 9 13 6 13 13 7 60 

2023-2024 7 2024-2025 9 10 10 5 13 13 59 

2024-2025 12 2025-2026 17 10 8 9 5 13 61 

2025-2026 8 2026-2027 10 18 8 7 9 5 57 

2026-2027 7 2027-2028 10 11 14 7 7 9 58 

2027-2028 7 2028-2029 10 11 9 13 7 7 55 

2028-2029 7 2029-2030 9 10 8 8 12 7 55 

2029-2030 7 2030-2031 9 10 8 8 8 12 54 

Πίνακας 176 Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Μεταξάδων 

Παρατηρώντας τον προηγούμενο πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε ποσοστό 24%, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι και με τις δύο μεθόδους πρόβλεψης των μαθητών, παρά τη μεταξύ 

τους απόκλιση, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη 
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κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σημαντική μείωση. 

 
Εικόνα 177: Γραφική αναπαράσταση πρόβλεψης εγγραφών στα δημοτικά σχολεία, Δ.Ε. Μεταξάδων 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί σε αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 48 τ.μ. εντός 

του Δημοτικού Σχολείου Μεταξάδων και φοιτούν  σε αυτό 10 νήπια. Διαθέτει 

πολυδύναμο χώρο 48 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στο Νηπιαγωγείο Μεταξάδων λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας και 

δύνανται να φοιτήσουν νήπια από τους οικισμούς του πρώην Δήμου Μεταξάδων. Επί 

τρία σχολικά έτη λειτούργησε παράρτημα του Νηπιαγωγείου Μεταξάδων στον 

οικισμό του Ασπρονερίου. 

✓ Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε χώρο εντός του δημοτικού σχολείου. 
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✓ Δε διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης - δραστηριοτήτων. 

✓ Διαθέτει πολυδύναμο χώρο 48 τ.μ. 

✓ Δε διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Δε διαθέτει μικρή κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο.  

 
Εικόνα 178: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Μεταξάδων 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

 Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 
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Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 40. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 1 10 2 40 32 

ΣΥΝΟΛΟ 1 10 2 40 32 

Πίνακας 177: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Μεταξάδων και αποτύπωση της λειτουργίας του  

βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 179: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Μεταξάδων 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 5/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

57 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  
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o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα, επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία Τάξης Υποδοχής.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 160 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 20 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 2/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 

φοιτούν 14 μαθητές. 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το 

κριτήριο χωρητικότητας, μία (1) αίθουσα επιφάνειας 49 τ.μ., για τη λειτουργία 

Σχολικής Βιβλιοθήκης, Εργαστήριο Πληροφορικής (33 τ.μ.) και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

 Στη Δημοτική Ενότητα Μεταξάδων λειτουργούν δύο (2) δημοτικά σχολεία στα 

οποία λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας. Στο Δόξα όπου λειτουργούσε 

δημοτικό σχολείο έχει καταργηθεί λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών και 

τη μη πλήρωση του απαραίτητου αριθμού για τη λειτουργία του. Τα δημοτικά σχολεία 

λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Διαθέτουν συνολικά δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

✓ Το Δ.Σ. Μεταξάδων διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

✓ Διαθέτουν Εργαστήρια Πληροφορικής . 

✓ Διαθέτουν αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.  

✓ Το Δ.Σ. Ασπρονερίου διαθέτει αίθουσα λειτουργίας Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

 



416 
 

 
Εικόνα 180: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Μεταξάδων 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

 Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.  



417 
 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 8 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 48 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. Σε 

περίπτωση που κριθεί αναγκαίο υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας ακόμη ενός 

τμήματος. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 45 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της έρευνας 

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
Αριθμός 
μαθητών 

ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 5 57 6 150 48 

ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ 2 14 3 45 45 

ΣΥΝΟΛΟ 7 71 9 195 93 

Πίνακας 178: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Μεταξάδων και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 181: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Μεταξάδων 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου στους Μεταξάδες, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο 

φοιτούν 10 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στο 

υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο δύναται η λειτουργία 2 τμημάτων διδασκαλίας 

και η φοίτηση μέχρι 40 νηπίων. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Μεταξάδων, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Μεταξάδων, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο επαρκεί για να καλύψει τις 

ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής. 

Δεν είναι αναγκαία η λειτουργία παραρτήματος στον οικισμό του 

Ασπρονερίου, καθώς τα νήπια της περιοχής Ασπρονερίου και Κυανής (δεν υπάρχουν 

νήπια κατά το τρέχον σχολικό έτος) μπορούν να φοιτήσουν είτε στο Νηπιαγωγείο 

Μεταξάδων είτε σε νηπιαγωγεία της πόλης του Διδυμοτείχου.  

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι στο μοναδικό νηπιαγωγείο που λειτουργεί δεν 

υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ).  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

10 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

40 
ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 179: Σημερινή λειτουργία του Νηπιαγωγείου Μεταξάδων, αποτύπωση της λειτουργίας του βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 182: Πρόταση της έρευνας για το νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Μεταξάδων 

 

 
Εικόνα 13. Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Μεταξάδων (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

 Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων δημοτικών σχολείων, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 71 

μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα δύο δημόσια δημοτικά 

επαρκεί 
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σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 9 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν 

μέχρι 195 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Μεταξάδων, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Μεταξάδων, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το Δ.Σ. Μεταξάδων και το Δ.Σ. Ασπρονερίου επαρκούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της ευρύτερης περιοχής. 

Λόγω της μείωσης του μαθητικού δυναμικού στην περιοχή του Ασπρονερίου, 

θεωρούμε ότι εντός της επόμενης δεκαετίας οι μαθητές από τον οικισμό του 

Ασπρονερίου θα φοιτήσουν είτε στο Δ.Σ. Μεταξάδων (10 χλμ.) είτε σε δημοτικό 

σχολείο της πόλης του Διδυμοτείχου (20 χλμ.).  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

2 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 7 ΤΜΗΜΑΤΑ 9 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

71 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

195 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 180: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Μεταξάδων, αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 183: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Μεταξάδων 

επαρκούν 
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Εικόνα 184: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων Δ.Ε. Μεταξάδων (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Σύνοψη 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια των δύο δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Διδυμοτείχου, συνοψίζουμε την 

πρότασή μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Κατασκευή στην πόλη του Διδυμοτείχου ενός (1) σύγχρονου διδακτηρίου 

(νηπιαγωγείου) με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό θα 

διακοπεί η μίσθωση διδακτηρίων και θα επιτευχθεί η αναγκαία 

αποσυμφόρηση των υπόλοιπων νηπιαγωγείων της πόλης και θα δοθεί η 

δυνατότητα παύσης της λειτουργίας του 7ου Νηπιαγωγείου Διδυμοτείχου 

εντός του 4ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου.   

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, 

προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα εξεύρεσης άλλων δημόσιων χώρων ή η 

μίσθωση χώρων, για τη στέγαση του 1ου, του 6ου και του 7ου Νηπιαγωγείου 

Διδυμοτείχου, οι οποίοι να πληρούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις 

προϋποθέσεις για τη λειτουργία σύγχρονων νηπιαγωγείων σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές.  
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2.2.3 Δήμος Ορεστιάδας 

2.2.3.1 Δημοτική Ενότητα Ορεστιάδας 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ορεστιάδας από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο εντός της πόλης της Ορεστιάδας και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, 

λόγω κατάργησης, δύο (2) νηπιαγωγεία (Θουρίου και Νεοχωρίου). Σήμερα 

λειτουργούν δώδεκα (12) νηπιαγωγεία με είκοσι τρία (23) τμήματα διδασκαλίας στα 

οποία φοιτούν 456 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ορεστιάδας από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί ένα (1) 

δημοτικό σχολείο πλησίον της πόλης της Ορεστιάδας (Πύργου), έχουν υποβιβασθεί 

δύο (2) δημοτικά σχολεία (4ο Ορεστιάδας και Λεπτής), ενώ έχουν παύσει τη 

λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, τρία (3) δημοτικά σχολεία 

(Θουρίου, Νεοχωρίου και Χανδρά). Σήμερα λειτουργούν οκτώ (8) δημοτικά σχολεία 

με ογδόντα τρία (83) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 1.496 μαθητές και 

μαθήτριες. Ένα (1) ακόμη δημοτικό σχολείο (Λεπτής) βρίσκεται σε αναστολή 

λειτουργίας. 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Ορεστιάδας παρουσίαζαν μια αύξηση κατά τα έτη 

2008, 2009 και 2010, στη συνέχεια παρουσίαζαν αυξομειώσεις μέχρι το 2013 και 

εμφανή μείωση από το 2014 μέχρι και το 2019. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι 

η παραπάνω καταγεγραμμένη μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται με τη χρονική 

περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. Για τα επόμενα έτη και μέσα από 

κάποιες σημαντικές αυξομειώσεις, θα συνεχιστεί η σταδιακή μείωση των γεννήσεων. 

Είναι όμως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σύμφωνα με τη γραμμική παλινδρόμηση 

προβλέπεται αύξηση των γεννήσεων, σε σχέση με τον αριθμό γεννήσεων του 2019. 

Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται στον πίνακα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά.  
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Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Ορεστιάδας 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 200 200 200 200 

2001 193 193 193 193 

2002 184 184 184 184 

2003 177 177 177 177 

2004 209 209 209 209 

2005 260 260 260 260 

2006 232 232 232 232 

2007 260 260 260 260 

2008 258 258 258 258 

2009 288 288 288 288 

2010 286 286 286 286 

2011 255 255 255 255 

2012 241 241 241 241 

2013 258 258 258 258 

2014 212 212 212 212 

2015 231 231 231 231 

2016 222 222 222 222 

2017 204 204 204 204 

2018 183 183 183 183 

2019 197 197 197 197 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 193 193 224 194 

2021 188 189 223 187 

2022 184 185 223 181 

2023 180 181 222 175 

2024 176 177 221 170 

2025 172 173 221 164 

2026 169 169 220 159 

2027 165 166 219 153 

2028 161 162 219 148 

2029 158 158 218 142 

2030 154 155 217 136 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -23% -22% 9% -32% 

2010-2030 -46% -46% -24% -52% 

2019-2030 -22% -21% 10% -31% 

Πίνακας 181: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Ορεστιάδας (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι στις τρεις προβολές παρουσιάζεται σταδιακή μείωση των 

γεννήσεων, με την εκθετική εξομάλυνση να καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση, ενώ 

στη γραμμική παλινδρόμηση παρουσιάζεται η αισιόδοξη πρόβλεψη, με αύξηση των 

γεννήσεων, σε σχέση με τον αριθμό των γεννήσεων από το 2014 μέχρι και σήμερα.  
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Εικόνα 185: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Ορεστιάδας με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Ορεστιάδας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 232 2011-2012 255 110% 

2007 260 2012-2013 245 94% 

2008 258 2013-2014 261 101% 

2009 288 2014-2015 277 96% 

2010 286 2015-2016 285 100% 

2011 255 2016-2017 252 99% 

2012 241 2017-2018 235 98% 

2013 258 2018-2019 254 98% 

2014 212 2019-2020 224 106% 

2015 231 2020-2021 252 109% 

Μέσος όρος 101% 

Πίνακας 182: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Ορεστιάδας 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία παρουσιάζει πολύ μικρές αποκλίσεις από τον 

αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Ορεστιάδας.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ορεστιάδας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 232 2011-2012   255 

2007 260 2012-2013   245 

2008 258 2013-2014   261 

2009 288 2014-2015   277 

2010 286 2015-2016   285 

2011 255 2016-2017   252 

2012 241 2017-2018   235 

2013 258 2018-2019   254 

2014 212 2019-2020 237 224 

2015 231 2020-2021 207 252 

2016 222 2021-2022 200 224 

2017 204 2022-2023 179 206 

2018 183 2023-2024 193 185 

2019 197 2024-2025 220 199 

2020 224 2025-2026 219 226 

2021 223 2026-2027 218 226 

2022 223 2027-2028 218 225 

2023 222 2028-2029 217 224 

2024 221 2029-2030 216 224 

2025 221 2030-2031 229 223 

Πίνακας 183: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ορεστιάδας 

Από τον παραπάνω πίνακα, έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον σχολικό 

έτος, διαφαίνεται η μακροπρόθεσμη μικρή σταδιακή μείωση του αριθμού των 

φοιτώντων νηπίων. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα 

νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η σύγκλιση 

μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  
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Εικόνα 186: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο 
του ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-
2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Ορεστιάδας 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 193           121% 

2002 184         111% 108% 

2003 177       123% 114% 115% 

2004 209     100% 100% 100% 101% 

2005 260   106% 97% 96% 92% 93% 

2006 232 115% 108% 109% 110% 108% 105% 

2007 260 93% 92% 92% 90% 89% 91% 

2008 258 106% 106% 104% 100% 99% 95% 

2009 288 99% 97% 97% 97% 97% 95% 

2010 286 97% 96% 95% 92% 92%   

2011 255 95% 92% 92% 98%     

2012 241 101% 100% 97%       

2013 258 97% 100%         

2014 212 103%           

Μέσος Όρος 101% 100% 98% 101% 100% 103% 

Πίνακας 184: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Ορεστιάδας  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει σχεδόν απόλυτη σύγκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο δημοτικό σχολείο.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Ορεστιάδας.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Ορεστιάδας  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 232 2012-2013 266 275 208 217 204 234 1.404 

2007 260 2013-2014 242 250 252 210 202 199 1.355 

2008 258 2014-2015 273 240 254 249 210 203 1.429 

2009 288 2015-2016 284 273 239 256 239 211 1.502 

2010 286 2016-2017 277 280 268 235 251 242 1.553 

2011 255 2017-2018 241 274 278 258 232 244 1.527 

2012 241 2018-2019 243 235 271 278 255 237 1.519 

2013 258 2019-2020 250 241 235 263 279 244 1.512 

2014 212 2020-2021 219 257 233 250 263 274 1.496 

2015 231 2021-2022 233 212 253 243 255 295 1.491 

2016 222 2022-2023 224 231 208 261 241 263 1.427 

2017 204 2023-2024 206 222 226 214 258 248 1.375 

2018 183 2024-2025 185 204 218 233 212 266 1.317 

2019 197 2025-2026 199 183 200 224 231 218 1.255 

2020 224 2026-2027 226 197 179 206 222 238 1.269 

2021 223 2027-2028 226 224 193 185 204 229 1.260 

2022 223 2028-2029 225 223 220 199 183 210 1.260 

2023 222 2029-2030 224 223 219 226 197 188 1.278 

2024 221 2030-2031 224 222 218 226 224 203 1.317 

Πίνακας 185: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Ορεστιάδας  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μικρή μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό 12% περίπου, υπό 

την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 
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που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ορεστιάδας  

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             98% 

2008-2009           93% 100% 

2009-2010         101% 100% 100% 

2010-2011       92% 99% 96% 101% 

2011-2012 255 104% 94% 102% 101% 98% 97% 

2012-2013 245 99% 99% 100% 98% 99% 102% 

2013-2014 261 105% 100% 98% 96% 99% 96% 

2014-2015 277 103% 99% 99% 100% 100% 98% 

2015-2016 285 97% 99% 99% 97% 100%   

2016-2017 252 96% 98% 100% 106%     

2017-2018 235 103% 99% 97%       

2018-2019 254 98% 103%         

2019-2020 224 98%           

Μέσος Όρος 100% 99% 98% 100% 98% 99% 

Πίνακας 186: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 
Ορεστιάδας  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ορεστιάδας 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 255 2012-2013 266 275 208 217 204 234 1.404 

2012-2013 245 2013-2014 242 250 252 210 202 199 1.355 

2013-2014 261 2014-2015 273 240 254 249 210 203 1.429 

2014-2015 277 2015-2016 284 273 239 256 239 211 1.502 

2015-2016 285 2016-2017 277 280 268 235 251 242 1.553 

2016-2017 252 2017-2018 241 274 278 258 232 244 1.527 

2017-2018 235 2018-2019 243 235 271 278 255 237 1.519 

2018-2019 254 2019-2020 250 241 235 263 279 244 1.512 

2019-2020 224 2020-2021 219 257 233 250 263 274 1.496 

2020-2021 252 2021-2022 253 216 252 233 245 261 1.460 

2021-2022 224 2022-2023 225 250 212 252 228 243 1.410 

2022-2023 206 2023-2024 207 222 245 212 247 226 1.360 

2023-2024 185 2024-2025 185 204 218 245 208 245 1.306 

2024-2025 199 2025-2026 200 183 200 218 240 206 1.247 

2025-2026 226 2026-2027 227 197 180 200 214 238 1.256 

2026-2027 226 2027-2028 226 224 194 180 196 212 1.232 

2027-2028 225 2028-2029 226 224 220 193 176 195 1.234 

2028-2029 224 2029-2030 225 223 220 220 190 175 1.252 

2029-2030 224 2030-2031 224 222 219 219 216 188 1.288 

Πίνακας 187: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Ορεστιάδας  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μικρή μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό 14% περίπου, υπό 

την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης των 

μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη 

κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει μικρή μείωση. 
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Εικόνα 187: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ορεστιάδας από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 66 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει τρεις (3) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 50 τ.μ., κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 

15 τ.μ. και σχετικά επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 43 

νήπια. Στο νηπιαγωγείο λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. Λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 

63 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 46 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) μεγάλες αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 80 και 70 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει αίθουσα ανάπαυσης 

επιφάνειας 18 τ.μ., τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 50 τ.μ. και σχετικά επαρκή 

αύλειο χώρο. 
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4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 32 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 

που η καθεμιά έχει επιφάνεια 56 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ»  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 42 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 

που η καθεμιά έχει επιφάνεια 64 τ.μ., αίθουσα ανάπαυσης επιφάνειας 31 τ.μ., 

τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 40 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 30 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 

που η καθεμιά έχει επιφάνεια 64 τ.μ., αίθουσα ανάπαυσης επιφάνειας 31 τ.μ., 

τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 40 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 42 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 55 και 51 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει πολυδύναμο χώρο 64 τ.μ. 

και επαρκή αύλειο χώρο. 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 42 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 

που η καθεμιά έχει επιφάνεια 64 τ.μ., αίθουσα ανάπαυσης επιφάνειας 31 τ.μ., 

τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 40 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα στα οποία φοιτούν 42 νήπια. 

Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η 

καθεμιά έχει επιφάνεια 64 τ.μ., τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 10 τ.μ. και επαρκή 

αύλειο χώρο. 

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας  στα οποία φοιτούν 46 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 

που η καθεμιά έχει επιφάνεια 49 τ.μ.., αίθουσα ανάπαυσης επιφάνειας 24 τ.μ., 

τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 9 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 12 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 56 τ.μ., πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 47 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 68 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Ορεστιάδας λειτουργούν δώδεκα (12) νηπιαγωγεία με είκοσι τρία (23) 

τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Ολοκληρώνεται η κατασκευή νέου σύγχρονου διδακτηρίου για τη στέγαση του 

4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων. 

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία διαθέτουν πολυδύναμους χώρους. 

✓ Έξι (6) νηπιαγωγεία διαθέτουν χώρο ανάπαυσης. 

✓ Οκτώ (8) νηπιαγωγεία διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Δεν υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία του μοναδικού Τμήματος 

Ένταξης στην πόλη. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 
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Εικόνα 188: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ορεστιάδας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 51 μέχρι 60. 
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2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 42 μέχρι 50. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 50 

φοιτώντων νηπίων. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 38 μέχρι 44. 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ»  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας, με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 42 μέχρι 50. 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 42 μέχρι 50. 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 35 μέχρι 42. 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 42 μέχρι 50. 

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο τμημάτων διδασκαλίας, με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 42 μέχρι 50. 

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 μέχρι 40. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 22 νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 25 νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 
Δ.Ε. Ορεστιάδας είναι δυνατή η λειτουργία είκοσι τριών (23) τμημάτων διδασκαλίας 
με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων  νηπίων από 460 έως 530. 
Απαιτείται η εξεύρεση λύσης (κατάλληλου χώρου) για τη λειτουργία του Τμήματος 
Ένταξης. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3 66 3 60 51 

2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 43 2 50 42 

3ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 46 2 50 50 

4ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 32 2 44 38 

6ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 42 2 50 42 

7ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 30 2 50 42 

8ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 42 2 42 35 

9ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 42 2 50 42 

10ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 42 2 50 42 

11ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2 46 2 40 32 

ΠΥΡΓΟΥ 1 12 1 22 22 

ΛΕΠΤΗΣ 1 13 1 22 22 

ΣΥΝΟΛΟ 23 456 23 530 460 

Πίνακας 188: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορεστιάδας και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 189: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορεστιάδας 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – «ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκατρία (13) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

265 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 28 τ.μ.  

o Αίθουσα επιφάνειας 56 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση, ψυχαγωγία κ.λπ.). 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ., για τη λειτουργία Τμήματος Ένταξης.  

o Αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 221 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 36 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 
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Στο σχολείο λειτουργούν δεκατρία (13) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 252 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας.  

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 12 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 64 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση, ψυχαγωγία κ.λπ.). 

o Αίθουσα επιφάνειας 100 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 112 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας45 τ.μ.. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 714 τ.μ. 

o Αίθουσα Μουσικής επιφάνειας 42 τ.μ. 

o Εργαστήριο Εικαστικών επιφάνειας 75 τ.μ.  

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

222 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία Τμήματος Ένταξης. 

o Αίθουσα διδασκαλίας για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 100 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας25 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

114 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 40 τ.μ., για τη λειτουργία Τάξης Υποδοχής. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία Τμήματος Ένταξης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 240 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας33 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 165 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας25 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης 

o Αίθουσα επιφάνειας 40 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση, ψυχαγωγία κ.λπ.). 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 170 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και τάξη υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 130 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
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Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ. 

o Μικρή αίθουσα κουζίνας ολοήμερου επιφάνειας 12 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία της τάξης 

υποδοχής. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 220 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας20 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκαέξι (16) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

281 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκαέξι (16) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Τρεις (3) αίθουσες για το ολοήμερο πρόγραμμα (σίτιση, χαλάρωση, 

ψυχαγωγία κ.λπ.), επιφάνειας 106, 40 και 22 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 22 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 23 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 323 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας62 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 4/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 67 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
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Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Τρεις (3) μικρότερες αίθουσες διδασκαλίας, επιφάνειας 27, 25, και 22 τ.μ. 

αντίστοιχα. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 11 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 66 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Ορεστιάδας λειτουργούν οκτώ (8) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν ογδόντα τρία (83) τμήματα διδασκαλίας. Στη Λεπτή το δημοτικό σχολείο 

βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών 

(υπήρχε η δυνατότητα λειτουργίας του ως μονοθέσιο) και της απόφασης των γονέων 

να μετεγγραφούν στο Δ.Σ. Πύργου.  

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Διαθέτουν συνολικά 78 αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας και πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια μικρότερη 

από 37,5 τ.μ.. 

✓ Στα τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τάξη Υποδοχής διατίθεται 

ξεχωριστή αίθουσα. 

✓ Στα έξι (6) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης διατίθεται 

ξεχωριστή αίθουσα. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία, πλην ενός, διαθέτουν Εργαστήρια Πληροφορικής. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα για τις ανάγκες του ολοήμερου 

προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία, πλην ενός, διαθέτουν αίθουσα Πολλαπλών 

Χρήσεων.  

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν γυμναστήριο. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα για τη λειτουργία Σχολικής 

Βιβλιοθήκης. 

✓ Υπάρχουν δύο (2) επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια από 25 έως 

30 τ.μ. και δύο (2) επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια άνω των 37,5 

τ.μ., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών 

τμημάτων διδασκαλίας. 
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Εικόνα 190: Αίθουσες διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ορεστιάδας 

 
Εικόνα 191: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ορεστιάδας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – «ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ»  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατρείς (13) αίθουσες 

διδασκαλίας.  
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 325 

μαθητές.  

Μία αίθουσα 28 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας μικρότερης 

χωρητικότητας ή για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 273 μαθητές.  

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατέσσερις (14) αίθουσες 

διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 350 

μαθητές.  

Η μικρή αίθουσα επιφάνειας 12 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες διδακτικές 

ανάγκες. 

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 266 μαθητές.  

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μία αίθουσα 25 τ.μ. μπορεί με την κατάλληλη διαμόρφωση να χρησιμοποιηθεί για τη 

λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης ή για άλλους διδακτικούς σκοπούς.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 275 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 209 μαθητές.  

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας. Ως 

αίθουσα ολοημέρου θα χρησιμοποιούνται αίθουσες διδασκαλίας του πρωινού 

προγράμματος.  
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 200 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 144 μαθητές. 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ»  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 250 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 160 μαθητές. 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.  

Η 7η αίθουσα επιφάνειας 25 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας 

χωρητικότητας έως 17 μαθητές ή να χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 20 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 120 μαθητές. 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκαέξι (16) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 400 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 336 μαθητές. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας 

κατάλληλης διαμόρφωσης και προσαρμοσμένης χωρητικότητας.  

Συγκεκριμένα, το σχολείο διαθέτει τρεις (3) αίθουσες πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας και δύναται να φοιτήσουν σε αυτές ο μέγιστος αριθμός μαθητών (25 

μαθητές ανά τμήμα) και τρεις (3) αίθουσες επιφάνειας 27 τ.μ., 25 τ.μ. και 22 τ.μ. 

αντίστοιχα, στις οποίες δύναται να φοιτήσουν συνολικά μέχρι 50 μαθητές.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 125 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 11 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 66 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της 

έρευνας 

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

1ο Ν. 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – 
«ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ» 

13 265 13 325 273 

2ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 13 252 14 350 266 

3ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 12 222 11 275 209 

4ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6 114 8 200 144 

6ο Ν. 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – 
«ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ» 

10 165 10 250 160 

7ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 7 130 6 150 120 

8ο ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 16 281 16 400 336 

ΠΥΡΓΟΥ 6 67 6 125 66 

ΣΥΝΟΛΟ 83 1496 84 2075 1574 

Πίνακας 189: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ορεστιάδας και αποτύπωση της 
λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας  
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Εικόνα 192: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ορεστιάδας 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δώδεκα (12) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργούν 23 τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 456 

νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 23 τμήματα 

διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 

460 έως 530. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ορεστιάδας, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ορεστιάδας, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Το γεγονός ότι το 4ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας θα μεταστεγαστεί σε νέο 

σύγχρονο διδακτήριο.  

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Ορεστιάδας 

επαρκούν οριακά για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της Ορεστιάδας.  
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Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στα λειτουργούντα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ)., αλλά αποτελεί θετική 

επισήμανση ότι σχεδόν σε όλα υπάρχουν αίθουσες ανάπαυσης και χώροι 

τραπεζαρίας – κουζίνας.  

Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εξεύρεσης – διαμόρφωσης χώρου για την 

εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης στην Ορεστιάδα.  

Προτείνεται, επίσης, να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των 

σχολικών περιφερειών της Ορεστιάδας, ώστε να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των 

νηπιαγωγείων του κέντρου της πόλης. 

Οι μαθητές τους οικισμού Πύργου θα εξακολουθούν να φοιτούν απρόσκοπτα 

στο Νηπιαγωγείο Πύργου. Προτείνεται, παράλληλα, να εξεταστεί η μελλοντική 

συγχώνευση των Νηπιαγωγείων Πύργου και Λεπτής, αφενός λόγω της μείωσης του 

μαθητικού τους δυναμικού, αφετέρου λόγω της φοίτησης των μαθητών από τον 

οικισμό της Λεπτής στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 23 ΤΜΗΜΑΤΑ 23 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

456 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

από 460 
έως 530 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 190: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορεστιάδας, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης  
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Εικόνα 193: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ορεστιάδας 

 
Εικόνα 194: Γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορεστιάδας (Ο χάρτης αντλήθηκε από 

το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των οκτώ (8) δημόσιων δημοτικών σχολείων, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργούν ογδόντα τρία (83) τμήματα διδασκαλίας 

στα οποία φοιτούν 1.496 μαθητές. 

επαρκούν 

οριακά 
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Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για κάθε σχολική μονάδα 

σύμφωνα με τα οποία στα συγκεκριμένα δημόσια δημοτικά σχολεία δύνανται 

να λειτουργήσουν εύρυθμα 84 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη 

τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την τελευταία 

πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 1.574 

μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 2.075 

μαθητές. 

Γ) Τις διαπιστώσεις της έρευνας ότι υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν 

ακόμη τρεις αίθουσες διδασκαλίας μικρότερης χωρητικότητας και να 

φοιτήσουν μέχρι 53 μαθητές. 

Δ) Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών κατά την 

τελευταία πενταετία, ο μέσος όρος φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται στους 19 

μαθητές στα δημοτικά σχολεία της πόλης της Ορεστιάδας και 11 μαθητές στο 

Δ.Σ. Πύργου.  

Ε) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ορεστιάδας, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας.. 

ΣΤ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ορεστιάδας, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας.. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. 

Ορεστιάδας επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της 

περιοχής. 

Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εξεύρεσης χώρου για τη λειτουργία 

σύγχρονου εργαστηρίου πληροφορικής στο Δ.Σ. Πύργου. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 8 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
8 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 83 ΤΜΗΜΑΤΑ 84 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

1496 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 1574 
έως 2075 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 191: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ορεστιάδας, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 195: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ορεστιάδας 

 
Εικόνα 196: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. Ορεστιάδας (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της  

 

2.2.3.2 Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Κυπρίνου από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή σε νηπιαγωγεία της περιοχής. Σήμερα λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο με 

ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 14 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Κυπρίνου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει παύσει τη λειτουργία 

του, λόγω συγχώνευσης, ένα (1) δημοτικό σχολείο (Φυλακίου) ενώ άλλο ένα έχει 

επαρκούν 
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καταργηθεί (Δοξιπάρας). Σήμερα λειτουργεί ένα (1) δημόσιο δημοτικό σχολείο με έξι 

(6) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 47 μαθητές και μαθήτριες. 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι η πρώτη σοβαρή μείωση γεννήσεων στη Δ.Ε. Κυπρίνου καταγράφεται 

το 2010 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, με εξαίρεση τα έτη 2013 και 2017. Από τις 

τρεις προβολές, τέλος, διαφαίνεται η συνέχιση της μείωσης των γεννήσεων. Αντίθετα 

η γεωμετρική προβολή με βάση τα τελευταία 5 έτη προβλέπει τη σταθεροποίηση των 

γεννήσεων σε σύγκριση με αυτές του έτους 2019. Οι προβλέψεις που αποτυπώνονται 

στον πίνακα γίνονται υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά.  

  

Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Κυπρίνου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 11 11 11 11 

2001 10 10 10 10 

2002 13 13 13 13 

2003 8 8 8 8 

2004 12 12 12 12 

2005 9 9 9 9 

2006 5 5 5 5 

2007 8 8 8 8 

2008 9 9 9 9 

2009 9 9 9 9 

2010 4 4 4 4 

2011 4 4 4 4 

2012 2 2 2 2 

2013 8 8 8 8 

2014 5 5 5 5 

2015 4 4 4 4 

2016 5 5 5 5 

2017 9 9 9 9 

2018 2 2 2 2 

2019 5 5 5 5 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 

Π
ρ

ο
β

λέ
ψ

εω
ν 2020 5 5 4 4 

2021 5 5 4 4 

2022 5 4 4 3 

2023 6 4 3 3 

2024 6 4 3 3 
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2025 6 4 3 3 

2026 6 4 3 2 

2027 6 3 2 2 

2028 7 3 2 2 

2029 7 3 2 1 

2030 7 3 2 1 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -36% -73% -85% -91% 

2010-2030 76% -25% -59% -75% 

2019-2030 41% -40% -68% -80% 

Πίνακας 192: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Κυπρίνου (2000-2019) και 
αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι η γεωμετρική προβολή με βάση τα τελευταία 5 έτη παρουσιάζει 

τις πιο αυξημένες τιμές στις γεννήσεις και η εκθετική εξομάλυνση τις πιο μειωμένες.  

 
Εικόνα 197: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Κυπρίνου με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  
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Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Κυπρίνου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 5 2011-2012 6 120% 

2007 8 2012-2013 8 100% 

2008 9 2013-2014 8 89% 

2009 9 2014-2015 11 122% 

2010 4 2015-2016 6 150% 

2011 4 2016-2017 9 225% 

2012 2 2017-2018 7 350% 

2013 8 2018-2019 7 88% 

2014 5 2019-2020 8 160% 

2015 4 2020-2021 9 225% 

Μέσος όρος 163% 

Πίνακας 193: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη Δ.Ε. 
Κυπρίνου 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι σε όλα σχεδόν τα σχολικά έτη 

ο αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν πολύ μεγαλύτερος 

από τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Κυπρίνου. 

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των ετών, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 63% 

περισσότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο αυτής της αύξησης δεν γνωρίζουμε, 

μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μία πιθανότητα είναι ότι ένα 

ποσοστό των παιδιών να γεννήθηκε σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές άλλης 

δημοτικής ενότητας (η δήλωση της γέννησης ενός παιδιού γίνεται στην πόλη 

γέννησης και όχι στην πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων). Επίσης μπορεί να 

οφείλεται σε εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλες 

δημοτικές ενότητες αλλά διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Κυπρίνου (πχ. 

μεταθέσεις στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.).  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

 



454 
 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Κυπρίνου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 5 2011-2012   6 

2007 8 2012-2013   8 

2008 9 2013-2014   8 

2009 9 2014-2015   11 

2010 4 2015-2016   6 

2011 4 2016-2017   9 

2012 2 2017-2018   7 

2013 8 2018-2019   7 

2014 5 2019-2020 5 8 

2015 4 2020-2021 5 9 

2016 5 2021-2022 10 8 

2017 9 2022-2023 2 15 

2018 2 2023-2024 6 3 

2019 5 2024-2025 4 8 

2020 4 2025-2026 4 6 

2021 4 2026-2027 4 6 

2022 4 2027-2028 4 6 

2023 3 2028-2029 3 5 

2024 3 2029-2030 3 5 

2025 3 2030-2031 3 5 

Πίνακας 194: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Κυπρίνου 

Από τον παραπάνω πίνακα, έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον σχολικό 

έτος, διαφαίνεται ότι ο αριθμός των νηπίων θα παραμείνει σταθερός με μικρή τάση 

αύξησης για τα επόμενα δύο σχολικά έτη και στη συνέχεια θα αρχίσει να παρουσιάζει 

μια σταδιακή μείωση. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα 

νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η διαφορά 

μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα 

νηπιαγωγεία.  
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Εικόνα 198: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Κυπρίνου 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 10           110% 

2002 13         85% 100% 

2003 8       88% 100% 100% 

2004 12     133% 150% 167% 150% 

2005 9   122% 133% 122% 111% 111% 

2006 5 160% 200% 160% 120% 140% 120% 

2007 8 100% 88% 100% 88% 100% 75% 

2008 9 111% 111% 133% 133% 167% 167% 

2009 9 122% 111% 89% 89% 89% 111% 

2010 4 150% 150% 175% 175% 150%   

2011 4 175% 200% 150% 200%     

2012 2 350% 300% 450%       

2013 8 88% 88%         

2014 5 140%           

Μέσος Όρος 155% 152% 169% 129% 123% 116% 

Πίνακας 195: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου της 
Δ.Ε. Κυπρίνου  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το 

γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού, σε μαθητές που 

διαμένουν στη Δ.Ε. Κυπρίνου αλλά γεννήθηκαν και δηλώθηκαν σε άλλη δημοτική 

ενότητα και ίσως στην εγγραφή αλλοδαπών μαθητών.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Κυπρίνου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Κυπρίνου  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 5 2012-2013 8 11 16 7 11 11 64 

2007 8 2013-2014 8 10 12 18 8 13 69 

2008 9 2014-2015 10 7 8 11 20 8 64 

2009 9 2015-2016 11 10 8 6 10 18 63 

2010 4 2016-2017 6 10 12 7 7 10 52 

2011 4 2017-2018 7 6 8 12 8 6 47 

2012 2 2018-2019 7 8 7 8 15 6 51 

2013 8 2019-2020 7 6 6 7 8 15 49 

2014 5 2020-2021 7 7 9 8 6 10 47 

2015 4 2021-2022 6 8 11 3 5 5 37 

2016 5 2022-2023 8 6 7 10 2 5 38 

2017 9 2023-2024 14 8 5 6 10 2 46 

2018 2 2024-2025 3 14 7 5 6 9 44 

2019 5 2025-2026 8 3 12 6 5 6 40 

2020 4 2026-2027 6 8 3 12 6 5 39 

2021 4 2027-2028 6 6 7 3 11 6 38 

2022 4 2028-2029 5 6 5 6 2 10 36 

2023 3 2029-2030 5 5 5 5 6 2 29 

2024 3 2030-2031 5 5 5 5 5 6 30 

Πίνακας 196: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και 
τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 
Κυπρίνου  

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε ποσοστό 36% περίπου, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 
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που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κυπρίνου  

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             118% 

2008-2009           114% 100% 

2009-2010         113% 111% 90% 

2010-2011       109% 92% 91% 100% 

2011-2012 6 133% 125% 80% 75% 117% 86% 

2012-2013 8 100% 88% 114% 88% 114% 75% 

2013-2014 8 125% 100% 120% 100% 125% 100% 

2014-2015 11 100% 91% 80% 100% 100% 125% 

2015-2016 6 100% 100% 117% 100% 86%   

2016-2017 9 78% 114% 75% 133%     

2017-2018 7 100% 86% 150%       

2018-2019 7 100% 100%         

2019-2020 8 88%           

Μέσος Όρος 103% 100% 106% 100% 107% 99% 

Πίνακας 197: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Κυπρίνου  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κυπρίνου 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 6 2012-2013 8 11 16 7 11 11 64 

2012-2013 8 2013-2014 8 10 12 18 8 13 69 

2013-2014 8 2014-2015 10 7 8 11 20 8 64 

2014-2015 11 2015-2016 11 10 8 6 10 18 63 

2015-2016 6 2016-2017 6 10 12 7 7 10 52 

2016-2017 9 2017-2018 7 6 8 12 8 6 47 

2017-2018 7 2018-2019 7 8 7 8 15 6 51 

2018-2019 7 2019-2020 7 6 6 7 8 15 49 

2019-2020 8 2020-2021 7 7 9 8 6 10 47 

2020-2021 9 2021-2022 9 7 7 9 9 6 47 

2021-2022 8 2022-2023 8 9 7 7 10 9 51 

2022-2023 15 2023-2024 15 8 10 7 8 10 58 

2023-2024 3 2024-2025 3 15 9 10 8 8 53 

2024-2025 8 2025-2026 8 3 16 9 11 8 55 

2025-2026 6 2026-2027 7 8 4 16 10 10 55 

2026-2027 6 2027-2028 6 7 9 4 17 9 52 

2027-2028 6 2028-2029 6 6 7 9 4 17 49 

2028-2029 5 2029-2030 5 6 7 7 10 4 38 

2029-2030 5 2030-2031 5 5 6 7 8 9 40 

Πίνακας 198: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 
μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Κυπρίνου  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την επόμενη δεκαετία σε ποσοστό 

περίπου 15%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή 

δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση 

του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων πρόβλεψης των 

μαθητών καθώς, όπως επισημάναμε προηγουμένως, η μία πρόβλεψη μας δίνει 

ποσοστό μείωσης 36% και η άλλη 15%. Σύμφωνα με τις παραπάνω προβλέψεις και 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι 

δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των μαθητών του 

δημοτικού σχολείου θα παρουσιάσει μείωση. 
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Εικόνα 199: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Κυπρίνου από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 14 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 60 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στο νηπιαγωγείο του Κυπρίνου λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας και 

δύνανται να φοιτήσουν νήπια από τους οικισμούς του πρώην Δήμου Κυπρίνου καθώς 

και από τον οικισμό του Πεντάλοφου.  

✓ Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Δε διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων. 

✓ Διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Δε διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Δε διαθέτει κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο.  
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Εικόνα 200: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Κυπρίνου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

 

 



462 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 22 

νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΚΥΠΡΙΝΟΥ 1 14 1 22 22 

ΣΥΝΟΛΟ 1 14 1 22 22 

Πίνακας 199: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Κυπρίνου και αποτύπωση της λειτουργίας του  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 201: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Κυπρίνου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 47 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  
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o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 119 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας49 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 49 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο στο οποίο 

λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας. Το δημοτικό σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Διαθέτει συνολικά επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

✓ Διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Διαθέτει Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 

✓ Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, επιφάνειας. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα λειτουργίας Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

 
Εικόνα 202: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Κυπρίνου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  
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o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 175 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 8 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 56 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας Μέγιστος αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΚΥΠΡΙΝΟΥ 6 47 7 175 56 

Πίνακας 200: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου Κυπρίνου και αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 203: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου Κυπρίνου 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου στον Κυπρίνο, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 14 

νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στο 

υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο δύναται η λειτουργία ενός (1) τμήματος 

διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 22 νηπίων. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Κυπρίνου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας.. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Κυπρίνου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας.. 

Θεωρούμε ότι το μοναδικό δημόσιο νηπιαγωγείο που λειτουργεί σήμερα 

επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής της 

Δ.Ε. Κυπρίνου. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχουν οι επιπλέον 

χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών 

της ΚτΥπ ΑΕ).  
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

14 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

22 
ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 201: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Κυπρίνου, αποτύπωση της λειτουργίας του βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 204: Πρόταση της έρευνας για το Νηπιαγωγείο Κυπρίνου 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του ενός (1) δημόσιου δημοτικού σχολείου, στο οποίο 

λειτουργούν 6 τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 47 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για τη σχολική μονάδα 

σύμφωνα με τα οποία στο δημόσιο δημοτικό σχολείο στον Κυπρίνο δύνανται 

να λειτουργήσουν 7 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 175 

μαθητές. 

Γ) Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών κατά την τελευταία 

πενταετία, ο μέσος όρος φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται στους 8 μαθητές.  

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Κυπρίνου, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

επαρκεί 
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Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Κυπρίνου όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας.. 

Θεωρούμε ότι το δημόσιο δημοτικό σχολείο στον Κυπρίνο επαρκεί για να 

καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της ευρύτερης περιοχής. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 6 ΤΜΗΜΑΤΑ 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

47 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

175 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 202: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου Κυπρίνου, αποτύπωση της λειτουργίας του βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

  
Εικόνα 205: Πρόταση της έρευνας για το δημοτικό σχολείο Κυπρίνου 

  

επαρκεί 
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2.2.3.3 Δημοτική Ενότητα Νέας Βύσσας 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Νέας Βύσσας από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη 

λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, δύο (2) νηπιαγωγεία 

(Καβύλης και Καστανεών). Σήμερα λειτουργούν δύο (2) νηπιαγωγεία με δύο (2) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 29 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. Ένα (1) ακόμη 

νηπιαγωγείο (Στέρνας) βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Νέας Βύσσας από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία 

τους, λόγω συγχώνευσης, δύο (2) δημοτικά σχολεία (Καβύλης και Στέρνας). Σήμερα 

λειτουργούν δύο (2) δημοτικά σχολεία με δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας στα 

οποία φοιτούν 133 μαθητές και μαθήτριες. Ένα (1) ακόμη δημοτικό σχολείο 

(Καστανεών) βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι στη Δ.Ε. Νέας Βύσσας η πρώτη σημαντική μείωση των γεννήσεων 

καταγράφεται το 2010 και στη συνέχεια μέχρι το 2018 ο αριθμός των γεννήσεων 

παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις με σημαντικές αυξομειώσεις. Το 2019 

καταγράφεται πολύ σημαντική μείωση των γεννήσεων, η οποία σύμφωνα με τις δύο 

μαθηματικές μεθόδους θα συνεχιστεί σταδιακά και κατά την επόμενη δεκαετία. 

Αντίθετα, οι δύο στατιστικές μέθοδοι παρουσιάζουν μία τάση αύξησης των 

γεννήσεων για τα επόμενα έτη, σε σχέση με τον αριθμό του έτους 2019, ενώ σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα η γραμμική παλινδρόμηση προβλέπει σταδιακή μείωση των 

γεννήσεων. Οι προβλέψεις που αποτυπώνονται στον πίνακα γίνονται υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά.  
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Νέας Βύσσας 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 32 32 32 32 

2001 26 26 26 26 

2002 32 32 32 32 

2003 32 32 32 32 

2004 24 24 24 24 

2005 29 29 29 29 

2006 27 27 27 27 

2007 21 21 21 21 

2008 19 19 19 19 

2009 27 27 27 27 

2010 14 14 14 14 

2011 16 16 16 16 

2012 22 22 22 22 

2013 17 17 17 17 

2014 28 28 28 28 

2015 21 21 21 21 

2016 10 10 10 10 

2017 24 24 24 24 

2018 14 14 14 14 

2019 9 9 9 9 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 8 8 13 14 

2021 7 7 12 15 

2022 6 7 11 12 

2023 6 6 10 14 

2024 5 6 9 13 

2025 4 5 8 10 

2026 4 5 8 11 

2027 3 4 7 12 

2028 3 4 6 9 

2029 3 4 5 9 

2030 2 3 4 8 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -92% -90% -87% -75% 

2010-2030 -83% -77% -71% -43% 

2019-2030 -73% -64% -55% -11% 

Πίνακας 203: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Νέας Βύσσας (2000-2019) και 
αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι η εκθετική εξομάλυνση παρουσιάζει τις πιο αυξημένες τιμές στις 

γεννήσεις και η γεωμετρική προβολή των τελευταίων πέντε ετών τις πιο μειωμένες 

τιμές.  
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Εικόνα 206: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Νέας Βύσσας με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Νέας Βύσσας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 27 2011-2012 33 122% 

2007 21 2012-2013 25 119% 

2008 19 2013-2014 24 126% 

2009 27 2014-2015 29 107% 

2010 14 2015-2016 20 143% 

2011 16 2016-2017 22 138% 

2012 22 2017-2018 16 73% 

2013 17 2018-2019 17 100% 

2014 28 2019-2020 28 100% 

2015 21 2020-2021 21 100% 

Μέσος όρος 113% 

Πίνακας 204: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Νέας Βύσσας 
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Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένα σχολικά έτη ο 

αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μεγαλύτερος από 

τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Νέας Βύσσας. 

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των ετών, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 13% 

περισσότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο αυτής της αύξησης δεν γνωρίζουμε, 

μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μία πιθανότητα είναι ότι ένα 

ποσοστό των παιδιών να γεννήθηκε σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές άλλης 

δημοτικής ενότητας (η δήλωση της γέννησης ενός παιδιού γίνεται στην πόλη 

γέννησης και όχι στην πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων). Επίσης μπορεί να 

οφείλεται σε εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλες 

δημοτικές ενότητες αλλά διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Νέας Βύσσας 

(πχ. μεταθέσεις στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.).  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Νέας Βύσσας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2006 27 2011-2012   33 

2007 21 2012-2013   25 

2008 19 2013-2014   24 

2009 27 2014-2015   29 

2010 14 2015-2016   20 

2011 16 2016-2017   22 

2012 22 2017-2018   16 

2013 17 2018-2019   17 

2014 28 2019-2020 17 28 

2015 21 2020-2021 8 21 

2016 10 2021-2022 19 11 

2017 24 2022-2023 11 27 

2018 14 2023-2024 7 16 

2019 9 2024-2025 10 10 

2020 13 2025-2026 10 15 

2021 12 2026-2027 9 14 

2022 11 2027-2028 8 13 

2023 10 2028-2029 8 12 

2024 9 2029-2030 7 11 

2025 8 2030-2031 6 10 

Πίνακας 205: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Νέας Βύσσας 
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Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται η βραχύβια σταθεροποίηση, ίσως και 

μικρή αύξηση, του αριθμού των φοιτώντων νηπίων και στη συνέχεια η 

μακροπρόθεσμη σταδιακή μείωσή του. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και 

των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η σύγκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 207: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 
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τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Νέας Βύσσας 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 26           108% 

2002 32         81% 78% 

2003 32       97% 91% 97% 

2004 24     113% 92% 92% 92% 

2005 29   90% 86% 86% 83% 86% 

2006 27 126% 100% 93% 78% 78% 78% 

2007 21 90% 90% 86% 86% 86% 90% 

2008 19 105% 105% 105% 95% 84% 89% 

2009 27 115% 115% 111% 100% 96% 104% 

2010 14 114% 136% 136% 143% 136%   

2011 16 156% 156% 150% 138%     

2012 22 64% 68% 68%       

2013 17 124% 124%         

2014 28 100%           

Μέσος Όρος 110% 109% 105% 101% 92% 91% 

Πίνακας 206: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Νέας Βύσσας  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Νέας Βύσσας.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Νέας Βύσσας  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις Σχολικό έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 27 2012-2013 34 26 27 31 26 28 172 

2007 21 2013-2014 19 27 25 22 29 25 147 

2008 19 2014-2015 20 19 25 25 22 31 142 

2009 27 2015-2016 31 20 18 21 24 22 136 

2010 14 2016-2017 16 31 20 18 21 25 131 

2011 16 2017-2018 25 19 30 18 18 21 131 

2012 22 2018-2019 14 25 19 27 16 19 120 

2013 17 2019-2020 21 15 24 20 26 17 123 

2014 28 2020-2021 28 21 15 22 19 28 133 

2015 21 2021-2022 23 31 18 22 15 13 121 

2016 10 2022-2023 11 23 29 17 20 15 116 

2017 24 2023-2024 27 11 22 28 16 20 124 

2018 14 2024-2025 15 26 11 21 26 16 115 

2019 9 2025-2026 10 15 25 10 19 26 106 

2020 13 2026-2027 14 10 15 24 9 19 92 

2021 12 2027-2028 13 14 9 14 22 9 82 

2022 11 2028-2029 12 13 14 9 13 22 83 

2023 10 2029-2030 11 12 13 13 8 13 70 

2024 9 2030-2031 10 11 12 12 12 8 66 

Πίνακας 207: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Νέας Βύσσας  

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε ποσοστό άνω του 50%, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 
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που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζονται μικρά 

ποσοστά μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται 
από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Νέας Βύσσας  

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             96% 

2008-2009           94% 107% 

2009-2010         81% 100% 100% 

2010-2011       96% 100% 96% 104% 

2011-2012 33 103% 79% 93% 84% 100% 100% 

2012-2013 25 76% 100% 95% 100% 100% 106% 

2013-2014 24 83% 100% 100% 90% 89% 106% 

2014-2015 29 107% 100% 97% 90% 96% 108% 

2015-2016 20 80% 119% 100% 105% 95%   

2016-2017 22 114% 100% 96% 92%     

2017-2018 16 88% 107% 100%       

2018-2019 17 124% 100%         

2019-2020 28 100%           

Μέσος Όρος 97% 101% 97% 93% 96% 103% 

Πίνακας 208: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Νέας 
Βύσσας  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Νέας Βύσσας. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Νέας Βύσσας 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 33 2012-2013 34 26 27 31 26 28 172 

2012-2013 25 2013-2014 19 27 25 22 29 25 147 

2013-2014 24 2014-2015 20 19 25 25 22 31 142 

2014-2015 29 2015-2016 31 20 18 21 24 22 136 

2015-2016 20 2016-2017 16 31 20 18 21 25 131 

2016-2017 22 2017-2018 25 19 30 18 18 21 131 

2017-2018 16 2018-2019 14 25 19 27 16 19 120 

2018-2019 17 2019-2020 21 15 24 20 26 17 123 

2019-2020 28 2020-2021 28 21 15 22 19 28 133 

2020-2021 21 2021-2022 20 28 20 14 21 20 124 

2021-2022 11 2022-2023 11 21 27 19 13 22 113 

2022-2023 27 2023-2024 26 11 20 25 18 14 115 

2023-2024 16 2024-2025 15 26 11 18 24 19 114 

2024-2025 10 2025-2026 10 15 26 10 18 25 104 

2025-2026 15 2026-2027 14 10 15 24 10 18 91 

2026-2027 14 2027-2028 13 14 10 14 23 10 84 

2027-2028 13 2028-2029 12 13 14 9 13 24 85 

2028-2029 12 2029-2030 11 12 13 13 9 14 72 

2029-2030 11 2030-2031 10 11 12 12 12 9 67 

Πίνακας 209: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Νέας Βύσσας  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την επόμενη δεκαετία σε ποσοστό 

περίπου 50%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή 

δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση 

του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει απόλυτη σύγκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων πρόβλεψης 

του μαθητικού πληθυσμού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σημαντική μείωση. 
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Εικόνα 208: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Νέας Βύσσας από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 14 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 64 τ.μ., πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 64 τ.μ., τραπεζαρία – κουζίνα 

επιφάνειας 12 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 15 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

60 τ.μ., τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 10 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Νέας Βλυσσας λειτουργούν δύο (2) νηπιαγωγεία, στους οικισμούς της 

Νέας Βύσσας και των Ριζίων, με συνολικά δύο (2) τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Τα νηπιαγωγεία λειτουργούν σε δημόσιο δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. 
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✓ Δεν διαθέτουν αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων ούτε χώρο 

ανάπαυσης. 

✓ Ένα νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 

 

 
Εικόνα 209: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Νέας Βύσσας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 25 

νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 24 

νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Νέας Βύσσας είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η 

φοίτηση μέχρι 49 νηπίων.  
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 1 14 1 25 25 

ΡΙΖΙΩΝ 1 15 1 24 24 

ΣΥΝΟΛΟ 2 29 2 49 49 

Πίνακας 210: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Νέας Βύσσας και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 210: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Νέας Βύσσας 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ – «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 77 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία τη Τάξης 

Υποδοχής.  
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o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας20 τ.μ.. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν 6 τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 56 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας32 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δημοτική Ενότητα Νέας Βύσσας λειτουργούν δύο (2) δημοτικά σχολεία στα 

οποία λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα. Στις Καστανιές όπου λειτουργούσε 

δημοτικό σχολείο έχει καταργηθεί, λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών και 

τη μη φοίτηση του ελάχιστου απαραίτητου αριθμού για τη λειτουργία του. Τα 

δημοτικά σχολεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Διαθέτουν συνολικά δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το 

κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Το Δ.Σ. Νέας Βύσσας διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

✓ Διαθέτουν εργαστήρια πληροφορικής.  
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Εικόνα 211: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Νέας Βύσσας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

 



482 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ – «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΕΙΟ» 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.   

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 11 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 66 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.   

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 10 περίπου μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 60 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της έρευνας 

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 6 77 6 150 66 

ΡΙΖΙΩΝ 6 56 6 150 60 

ΣΥΝΟΛΟ 12 133 12 300 126 

Πίνακας 211: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Νέας Βύσσας και αποτύπωση της 
λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 212: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Νέας Βύσσας 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Νέα Βύσσα 

και στα Ρίζια, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας (ένα στη Νέα Βύσσα και ένα στα Ρίζια) στα οποία φοιτούν 29 

νήπια (14 στη Νέα Βύσσα και 15 στα Ρίζια). 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

δύο (2) δημόσια νηπιαγωγεία δύναται η λειτουργία 2 τμημάτων διδασκαλίας 

και η φοίτηση μέχρι 25 νηπίων στη Νέα Βύσσα και μέχρι 24 νηπίων στα Ρίζια. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Νέας Βύσσας, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας.. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Νέας Βύσσας, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι δύο (2) δημόσια νηπιαγωγεία επαρκούν για να καλύψουν τις 

ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Νέας 

Βύσσας. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι στα λειτουργούντα δημόσια νηπιαγωγεία δεν 

υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ).  
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

29 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

49 
ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 212: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Νέας Βύσσας, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 213: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Νέας Βύσσας 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων δημοτικών σχολείων, στα οποία 

λειτουργούν 12 τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 133 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για κάθε σχολική μονάδα 

σύμφωνα με τα οποία στα δύο συγκεκριμένα δημόσια δημοτικά σχολεία 

δύνανται να λειτουργήσουν 12 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν από 

μέχρι 300 μαθητές. 

επαρκούν 
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Γ) Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών κατά την 

τελευταία πενταετία, ο μέσος όρος φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται στους 11 

μαθητές.  

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Νέας Βύσσας, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας.. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Νέας Βύσσας, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας.. 

Θεωρούμε ότι τα δύο (2) δημόσια δημοτικά σχολεία στη Δ.Ε. Νέας Βύσσας 
επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της ευρύτερης 
περιοχής. 
 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

2 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 12 ΤΜΗΜΑΤΑ 12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

133 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ  
300 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 213: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Νέας Βύσσας, αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 214: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Νέας Βύσσας 

 

επαρκούν 
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2.2.3.4 Δημοτική Ενότητα Τριγώνου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Τριγώνου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία 

τους, λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, δύο (2) νηπιαγωγεία (Ελαίας και 

Κομάρων). Σήμερα λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο 

οποίο φοιτούν 13 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Τριγώνου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία 

τους, λόγω συγχώνευσης, δύο (2) δημοτικά σχολεία (Κομάρων και Πλάτης). Σήμερα 

λειτουργεί ένα (1) δημόσιο δημοτικό σχολείο με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας στα 

οποία φοιτούν 59 μαθητές και μαθήτριες. 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα 

της πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 

2030) καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα 

της κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι στη Δ.Ε. Τριγώνου η πρώτη σημαντική μείωση των γεννήσεων 

καταγράφεται το 2010 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, με εξαίρεση την αύξηση 

γεννήσεων που καταγράφεται κατά το έτος 2012. Τα δύο τελευταία έτη μάλιστα 

(2018 και 2019) η μείωση που καταγράφεται είναι πολύ μεγάλη. Για τα επόμενα έτη, 

μέσα από την ανάλυση όλων των προβολών, διαφαίνεται η πολύ σημαντική μείωση 

των γεννήσεων. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά.  

  

Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
 Δ.Ε. Τριγώνου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 22 22 22 22 

2001 31 31 31 31 

2002 19 19 19 19 

2003 18 18 18 18 

2004 24 24 24 24 

2005 16 16 16 16 

2006 12 12 12 12 

2007 18 18 18 18 

2008 15 15 15 15 

2009 15 15 15 15 

2010 10 10 10 10 
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2011 8 8 8 8 

2012 15 15 15 15 

2013 13 13 13 13 

2014 11 11 11 11 

2015 10 10 10 10 

2016 9 9 9 9 

2017 6 6 6 6 

2018 2 2 2 2 

2019 3 3 3 3 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 3 3 4 3 

2021 2 2 3 2 

2022 2 2 2 1 

2023 2 2 1 0 

2024 1 2 0 0 

2025 1 1 0 0 

2026 1 1 0 0 

2027 1 1 0 0 

2028 1 1 0 0 

2029 1 1 0 0 

2030 0 1 0 0 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 

2000-2030 -98% -97% -99% -102% 

2010-2030 -95% -93% -98% -104% 

2019-2030 -84% -76% -95% -115% 

Πίνακας 214: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Τριγώνου (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

σύγκλιση των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.  

 
Εικόνα 215: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Τριγώνου με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής. 
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Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Τριγώνου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 12 2011-2012 5 42% 

2007 18 2012-2013 11 61% 

2008 15 2013-2014 7 47% 

2009 15 2014-2015 11 73% 

2010 10 2015-2016 10 100% 

2011 8 2016-2017 7 88% 

2012 15 2017-2018 10 67% 

2013 13 2018-2019 15 115% 

2014 11 2019-2020 13 118% 

2015 10 2020-2021 6 60% 

Μέσος όρος 77% 

Πίνακας 215: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις 
γεννήσεις στη Δ.Ε. Τριγώνου 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι στα περισσότερα σχολικά έτη 

ο αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος από 

τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Τριγώνου ενώ 

σε ορισμένα έτη καταγράφεται ακριβώς το αντίθετο. Στη συνολική κατά μέσο όρο 

αποτίμηση, οι εγγραφές είναι 23% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο 

αυτών των αυξομειώσεων δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες 

υποθέσεις. Συγκεκριμένα, μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των 

κατοίκων από τη Δ.Ε. Τριγώνου σε άλλες περιοχές (πχ. αστικοποίηση, μεταθέσεις 

στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.), στη μετανάστευση αλλά και σε 

μετακινήσεις κατοίκων από άλλες δημοτικές ενότητες προς τη Δ.Ε. Τριγώνου (πχ. 

μεταθέσεις στρατιωτικών κτλ.). Τέλος, οι περιπτώσεις αυξημένων εγγραφών, σε 

σχέση με τον αριθμό των γεννήσεων, μπορεί να οφείλονται σε εγγραφές αλλοδαπών 

νηπίων.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 
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τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Τριγώνου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 12 2011-2012   5 

2007 18 2012-2013   11 

2008 15 2013-2014   7 

2009 15 2014-2015   11 

2010 10 2015-2016   10 

2011 8 2016-2017   7 

2012 15 2017-2018   10 

2013 13 2018-2019   15 

2014 11 2019-2020 9 13 

2015 10 2020-2021 7 6 

2016 9 2021-2022 5 7 

2017 6 2022-2023 2 5 

2018 2 2023-2024 3 2 

2019 3 2024-2025 3 2 

2020 4 2025-2026 3 3 

2021 3 2026-2027 2 2 

2022 2 2027-2028 1 2 

2023 1 2028-2029 1 1 

2024 1 2029-2030 0 1 

2025 0 2030-2031 0 0 

Πίνακας 216: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Τριγώνου 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται η σταδιακή μείωση των φοιτώντων 

νηπίων σε σημείο που να προβλέπεται μετά τα μέσα της δεκαετίας και η αναστολή 

λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η μακροπρόθεσμη σύγκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του 

αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  
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Εικόνα 216: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων και των εγγραφών στα 

νηπιαγωγεία 

  

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Τριγώνου 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 31           39% 

2002 19         53% 53% 
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2003 18       33% 33% 33% 

2004 24     58% 58% 58% 50% 

2005 16   69% 69% 69% 69% 69% 

2006 12 42% 42% 50% 42% 42% 50% 

2007 18 61% 61% 61% 61% 56% 50% 

2008 15 80% 67% 60% 60% 47% 47% 

2009 15 73% 73% 67% 67% 67% 67% 

2010 10 120% 100% 90% 80% 70%   

2011 8 75% 63% 50% 38%     

2012 15 73% 73% 73%       

2013 13 115% 115%         

2014 11 118%           

Μέσος Όρος 84% 74% 64% 56% 55% 51% 

Πίνακας 217: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Τριγώνου  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό 

πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού (αστικοποίηση κτλ.) και στη 

μετανάστευση. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Τριγώνου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Τριγώνου  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 12 2012-2013 5 11 14 6 10 12 58 

2007 18 2013-2014 11 5 11 14 6 10 57 

2008 15 2014-2015 12 11 6 11 14 6 60 

2009 15 2015-2016 11 10 11 5 11 12 60 
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2010 10 2016-2017 12 11 9 11 5 11 59 

2011 8 2017-2018 6 10 10 9 10 6 51 

2012 15 2018-2019 11 5 9 10 7 9 51 

2013 13 2019-2020 15 11 4 8 10 7 55 

2014 11 2020-2021 13 15 11 3 7 10 59 

2015 10 2021-2022 8 8 8 8 4 5 43 

2016 9 2022-2023 8 7 7 7 8 4 42 

2017 6 2023-2024 5 7 6 6 7 8 39 

2018 2 2024-2025 2 4 6 6 6 7 30 

2019 3 2025-2026 3 1 4 5 6 6 24 

2020 4 2026-2027 3 2 1 3 5 5 20 

2021 3 2027-2028 3 3 2 1 3 5 16 

2022 2 2028-2029 2 2 3 2 1 3 12 

2023 1 2029-2030 1 1 2 2 2 1 9 

2024 1 2030-2031 1 1 1 2 2 2 8 

Πίνακας 218: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Τριγώνου  

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακά πολύ μεγάλη μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό 

που, στο τέλος της δεκαετίας, θα ξεπεράσει και το 86%, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Τριγώνου  

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 100% 

2009-2010         100% 100% 86% 

2010-2011       100% 100% 100% 100% 

2011-2012 5 100% 100% 120% 83% 100% 120% 

2012-2013 11 100% 100% 100% 100% 91% 90% 

2013-2014 7 171% 83% 90% 100% 78% 100% 

2014-2015 11 100% 100% 91% 100% 100% 100% 

2015-2016 10 120% 83% 90% 89% 88%   

2016-2017 7 86% 83% 80% 75%     

2017-2018 10 110% 100% 100%       

2018-2019 15 100% 100%         

2019-2020 13 100%           

Μέσος Όρος 110% 94% 96% 93% 95% 99% 

Πίνακας 219: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 
Τριγώνου 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Τριγώνου 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 5 2012-2013 5 11 14 6 10 12 58 

2012-2013 11 2013-2014 11 5 11 14 6 10 57 

2013-2014 7 2014-2015 12 11 6 11 14 6 60 

2014-2015 11 2015-2016 11 10 11 5 11 12 60 

2015-2016 10 2016-2017 12 11 9 11 5 11 59 

2016-2017 7 2017-2018 6 10 10 9 10 6 51 

2017-2018 10 2018-2019 11 5 9 10 7 9 51 

2018-2019 15 2019-2020 15 11 4 8 10 7 55 

2019-2020 13 2020-2021 13 15 11 3 7 10 59 

2020-2021 6 2021-2022 7 12 14 10 3 7 53 

2021-2022 7 2022-2023 8 6 12 14 10 3 52 

2022-2023 5 2023-2024 5 7 6 11 13 10 52 

2023-2024 2 2024-2025 2 5 7 6 10 13 42 

2024-2025 2 2025-2026 3 2 5 6 5 10 31 

2025-2026 3 2026-2027 3 2 2 4 6 5 23 

2026-2027 2 2027-2028 3 3 2 1 4 6 19 

2027-2028 2 2028-2029 2 2 3 2 1 4 15 

2028-2029 1 2029-2030 1 2 2 3 2 1 11 

2029-2030 1 2030-2031 1 1 2 2 3 2 10 

Πίνακας 220: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Τριγώνου  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακά πολύ μεγάλη μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό που στο τέλος 

της δεκαετίας θα ανέρχεται περίπου στο 83%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες 

θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία 

θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων πρόβλεψης του 

μαθητικού πληθυσμού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει πολύ μεγάλη μείωση. 
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Εικόνα 217: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Τριγώνου από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 80 τ.μ.. Διαθέτει επίσης τραπεζαρία – κουζίνα (15 τ.μ.) και 

επαρκή αύλειο χώρο. 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στο νηπιαγωγείο των Δικαίων λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας.  

✓ Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων. 

✓ Δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο ούτε χώρο ανάπαυσης. 

✓ Διαθέτει μικρή κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο.  
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Εικόνα 218: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Τριγώνου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 25 

νηπίων. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ  
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΔΙΚΑΙΩΝ 1 13 1 25 25 

ΣΥΝΟΛΟ 1 13 1 25 25 

Πίνακας 221: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Τριγώνου και αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 219: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Τριγώνου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 59 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 26 τ.μ. 

Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο στο οποίο 

λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας. Το δημοτικό σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Διαθέτει συνολικά έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

✓ Διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα λειτουργίας Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

 
Εικόνα 220: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Τριγώνου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 
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των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.   

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 9 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 54 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της 

έρευνας Μέγιστος αριθμός 
μαθητών βάσει 

εγγραφών 5/ετίας Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΔΙΚΑΙΩΝ 6 59 6 150 54 

Πίνακας 222: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Τριγώνου και αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 221: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου Δικαίων 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου στα Δίκαια, σύμφωνα με 

την οποία λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στο 

υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο δύναται η λειτουργία ενός (1) τμήματος 

διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 25 νηπίων. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Τριγώνου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας.. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Τριγώνου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας.. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο στα Δίκαια επαρκεί για να 

καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε. Τριγώνου. 

Επισημαίνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης των απαραίτητων παρεμβάσεων, ώστε 

να αξιοποιηθεί ο χώρος στην μοναδική μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας και να 

δημιουργηθούν δύο αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 40 τ.μ. η καθεμιά. 

Επισημαίνουμε επίσης το γεγονός ότι στο παραπάνω δημόσιο νηπιαγωγείο 

δεν υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ).  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

13 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

25 
ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 223: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Τριγώνου, αποτύπωση της λειτουργίας του βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 222: Πρόταση της έρευνας για το νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Τριγώνου 

 
Εικόνα 223: Γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων των Δ.Ε. Κυπρίνου, Νέας Βύσσας, Τριγώνου (Ο χάρτης 

αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του ενός (1) δημόσιου δημοτικού σχολείου, στο οποίο 

λειτουργούν 6 τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 59 μαθητές. 

επαρκεί 
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Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για τη σχολική μονάδα 

σύμφωνα με τα οποία στο δημόσιο δημοτικό σχολείο στα Δίκαια δύνανται να 

λειτουργήσουν 6 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 150 μαθητές. 

Γ) Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών κατά την 

τελευταία πενταετία, ο μέσος όρος φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται στους 9 

μαθητές.  

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Τριγώνου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας.. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Τριγώνου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας.. 

Θεωρούμε ότι το δημόσιο δημοτικό σχολείο στα Δίκαια επαρκεί για να 

καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της ευρύτερης περιοχής. Επισημαίνουμε 

την αναγκαιότητα διαμόρφωσης χώρου ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το Τμήμα 

Ένταξης. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 6 ΤΜΗΜΑΤΑ 6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

59 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

150 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 224: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Τριγώνου, αποτύπωση της λειτουργίας του βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 224: Πρόταση της έρευνας για το δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Τριγώνου 

επαρκεί 
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Εικόνα 225: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων στις Δ.Ε. Κυπρίνου, Νέας Βύσσας και 

Τριγώνου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε 
για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας, συνοψίζουμε τις 

προτάσεις – επισημάνσεις μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης νηπίων στην Ορεστιάδα.  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών περιφερειών των 

νηπιαγωγείων της Ορεστιάδας, ώστε να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των 

νηπιαγωγείων του κέντρου της πόλης. 

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα μελλοντικής συγχώνευσης των Νηπιαγωγείων 

Πύργου και Λεπτής, αφενός λόγω της μείωσης του μαθητικού τους δυναμικού, 

αφετέρου λόγω της φοίτησης των μαθητών από τον οικισμό της Λεπτής στο 

Δημοτικό Σχολείο Πύργου. 

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης των απαραίτητων 

παρεμβάσεων στο Νηπιαγωγείο Δικαίων, ώστε να αξιοποιηθεί ο χώρος στην 

μοναδική μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας και να δημιουργηθούν δύο αίθουσες 

διδασκαλίας. Έτσι θα εξυπηρετηθεί καλύτερα η εύρυθμη λειτουργία του 

νηπιαγωγείου και η ενδεχόμενη λειτουργία ολοήμερου προγράμματος. 

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος στο δημοτικό σχολείο Δικαίων, ώστε να 

λειτουργεί εύρυθμα το Τμήμα Ένταξης. 

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος στο δημοτικό σχολείο Πύργου, ώστε να 

λειτουργεί εύρυθμα το εργαστήριο πληροφορικής.   



504 
 

2.2.4 Δήμος Σαμοθράκης 

 

ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Σαμοθράκη από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί 

κάποια μεταβολή στα νηπιαγωγεία του νησιού. Σήμερα λειτουργούν δύο (2) 

νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 53 νήπια Α΄ και Β΄ 

ηλικίας. Ένα (1) νηπιαγωγείο βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας (Λακκώματος). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Σαμοθράκη από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία του, 

λόγω κατάργησης, ένα (1) δημοτικό σχολείο (Χώρας). Σήμερα λειτουργούν δύο (2) 

δημοτικά σχολεία με δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 137 μαθητές 

και μαθήτριες.  

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στο Δήμο Σαμοθράκης παρουσίαζαν μια σταθερότητα 

παρά τις μικρές διακυμάνσεις σε διάφορα έτη. Το 2019 όμως εμφανίζουν μια 

σημαντική μείωση, ανάλογη με αυτή που καταγράφεται κατά το έτος 2003. Σύμφωνα 

και με τις τέσσερις προβολές και υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά, η μείωση των 

γεννήσεων που ξεκίνησε το 2019 προβλέπεται να συνεχιστεί σύμφωνα με τις δύο 

γεωμετρικές προβολές, σε αντίθεση των δύο στατιστικών μεθόδων που δείχνουν 

επαναφορά στον αριθμό των γεννήσεων προηγούμενων ετών.  

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ. Σαμοθράκης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 

2000 18 18 18 18 

2001 22 22 22 22 

2002 20 20 20 20 

2003 13 13 13 13 

2004 18 18 18 18 

2005 15 15 15 15 
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 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
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Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2006 21 21 21 21 

2007 20 20 20 20 

2008 31 31 31 31 

2009 24 24 24 24 

2010 24 24 24 24 

2011 26 26 26 26 

2012 29 29 29 29 

2013 27 27 27 27 

2014 16 16 16 16 

2015 24 24 24 24 

2016 21 21 21 21 

2017 17 17 17 17 

2018 24 24 24 24 

2019 12 12 12 12 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 12 12 20 20 

2021 12 12 20 18 

2022 11 11 19 18 

2023 11 11 19 18 

2024 11 11 19 17 

2025 11 11 19 17 

2026 11 11 18 17 

2027 11 10 18 17 

2028 10 10 18 16 

2029 10 10 18 16 

2030 10 10 17 16 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -44% -45% -3% -12% 

2010-2030 -58% -59% -28% -34% 

2019-2030 -15% -18% 45% 32% 

Πίνακας 225: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων στο Δ. Σαμοθράκης (2000-2019) και 

αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι οι προβολές της γραμμικής παλινδρόμησης και της εκθετικής 

εξομάλυνσης εμφανίζουν σαφέστατα επαναφορά του αριθμού των γεννήσεων σε 

προηγούμενα επίπεδα ενώ οι δύο γεωμετρικές προβολές προβλέπουν μικρή μείωση.  
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Εικόνα 226: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων στο Δ. Σαμοθράκης με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στο  
Δ. Σαμοθράκης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Νήπια 

2006 21 2011-2012 20 95% 

2007 20 2012-2013 25 125% 

2008 31 2013-2014 24 77% 

2009 24 2014-2015 23 96% 

2010 24 2015-2016 30 125% 

2011 26 2016-2017 34 131% 

2012 29 2017-2018 25 86% 

2013 27 2018-2019 26 96% 

2014 16 2019-2020 9 56% 

2015 24 2020-2021 25 104% 

Μέσος όρος 99% 

Πίνακας 226: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις 
γεννήσεις στο Δήμο Σαμοθράκης 
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Παρατηρώντας τους πίνακες και το διάγραμμα βλέπουμε ότι σε ορισμένα 

σχολικά έτη ο αριθμός των νηπίων που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στο 

Δήμο Σαμοθράκης, όπως και το αντίστροφο. Τον ακριβή λόγο αυτής της αύξησης ή 

μείωσης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μία 

πιθανότητα είναι ότι αυτό οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. 

μεταθέσεις στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων, κτλ.), σε παιδιά που διαμένουν στη 

Σαμοθράκη αλλά γεννήθηκαν και δηλώθηκαν σε άλλη δημοτική ενότητα και σε 

εγγραφές αλλοδαπών νηπίων.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Σαμοθράκης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 21 2011-2012   20 

2007 20 2012-2013   25 

2008 31 2013-2014   24 

2009 24 2014-2015   23 

2010 24 2015-2016   30 

2011 26 2016-2017   34 

2012 29 2017-2018   25 

2013 27 2018-2019   26 

2014 16 2019-2020   9 

2015 24 2020-2021 28 25 

2016 21 2021-2022 23 21 

2017 17 2022-2023 32 17 

2018 24 2023-2024 16 24 

2019 12 2024-2025 25 12 

2020 18 2025-2026 24 18 

2021 18 2026-2027 23 18 

2022 17 2027-2028 22 17 

2023 17 2028-2029 22 17 

2024 16 2029-2030 21 16 

2025 16 2030-2031 21 16 

Πίνακας 227: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δήμος Σαμοθράκης 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται η μικρή σταδιακή μείωση του 

αριθμού των φοιτώντων νηπίων. H διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα 
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των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται και στο ακόλουθο 

διάγραμμα και είναι εμφανής η σύγκλιση των δεδομένων μεταξύ των γεννηθέντων 

παιδιών και τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 227: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

 Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ. Σαμοθράκης 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 22           73% 

2002 20         80% 80% 

2003 13       100% 100% 115% 

2004 18     106% 94% 94% 94% 

2005 15   133% 127% 127% 127% 120% 

2006 21 110% 105% 119% 110% 110% 110% 

2007 20 105% 110% 105% 100% 115% 115% 

2008 31 71% 74% 77% 74% 81% 81% 

2009 24 92% 88% 83% 83% 83% 79% 

2010 24 117% 113% 113% 121% 133%   

2011 26 138% 123% 112% 115%     

2012 29 83% 83% 76%       

2013 27 96% 89%         

2014 16 63%           

Μέσος Όρος 97% 102% 102% 103% 103% 96% 

Πίνακας 228: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ. Σαμοθράκης 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μια μικρή απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το 

γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού (αστικοποίηση, 

κτλ.) αλλά και στην ιδιαιτερότητα της περιοχής, λόγω του αριθμού των μαθητών που 

φοιτούν στο δημοτικό σχολείο και δεν έχουν γεννηθεί στη Σαμοθράκη (παιδιά 

στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ.).  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο Δημοτικό 

Σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία του Δήμου 

Σαμοθράκης.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δήμος Σαμοθράκης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις Σχολικό έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 21 2012-2013 23 20 19 13 16 16 107 

2007 20 2013-2014 21 22 19 17 13 16 108 

2008 31 2014-2015 22 22 25 19 17 15 120 

2009 24 2015-2016 22 23 21 23 19 17 125 

2010 24 2016-2017 28 21 24 20 23 18 134 

2011 26 2017-2018 36 27 20 23 23 23 152 

2012 29 2018-2019 24 32 27 20 25 23 151 

2013 27 2019-2020 26 24 29 29 20 25 153 

2014 16 2020-2021 10 24 22 30 32 19 137 

2015 24 2021-2022 23 16 28 30 27 23 147 

2016 21 2022-2023 20 24 16 28 30 25 144 

2017 17 2023-2024 17 21 24 16 28 28 134 

2018 24 2024-2025 23 17 21 25 16 26 129 

2019 12 2025-2026 12 24 17 22 25 15 115 

2020 18 2026-2027 18 12 24 17 22 23 117 

2021 18 2027-2028 17 19 12 25 17 20 111 

2022 17 2028-2029 17 18 19 12 25 16 107 

2023 17 2029-2030 16 18 18 19 12 23 106 

2024 16 2030-2031 16 17 18 18 19 12 99 

Πίνακας 229: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του Δήμου Σαμοθράκης 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι η 

βραχυπρόθεσμη τάση δείχνει σταθεροποίηση του αριθμού των μαθητών ενώ η 

μακροπρόθεσμη τάση δείχνει σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών, κυρίως 

από τα μέσα της δεκαετίας και μετά, σε ποσοστό μέχρι 28%. Οι προβλέψεις βέβαια 

ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 
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2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται 
από τάξη σε τάξη, Δήμος Σαμοθράκης 

Σχολικό έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 115% 

2009-2010         89% 100% 100% 

2010-2011       95% 100% 100% 95% 

2011-2012 20 115% 96% 114% 92% 100% 100% 

2012-2013 25 84% 105% 95% 95% 115% 100% 

2013-2014 24 92% 105% 104% 96% 109% 100% 

2014-2015 23 96% 95% 95% 100% 100% 95% 

2015-2016 30 93% 96% 100% 107% 110%   

2016-2017 34 106% 89% 91% 103%     

2017-2018 25 96% 100% 92%       

2018-2019 26 100% 92%         

2019-2020 9 111%           

Μέσος Όρος 99% 97% 98% 98% 104% 101% 

Πίνακας 230: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη του 
Δήμου Σαμοθράκης  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία του Δήμου Σαμοθράκης. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με 

κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δήμος Σαμοθράκης 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Σχολικό έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 20 2012-2013 23 20 19 13 16 16 107 

2012-2013 25 2013-2014 21 22 19 17 13 16 108 

2013-2014 24 2014-2015 22 22 25 19 17 15 120 

2014-2015 23 2015-2016 22 23 21 23 19 17 125 

2015-2016 30 2016-2017 28 21 24 20 23 18 134 

2016-2017 34 2017-2018 36 27 20 23 23 23 152 

2017-2018 25 2018-2019 24 32 27 20 25 23 151 

2018-2019 26 2019-2020 26 24 29 29 20 25 153 

2019-2020 9 2020-2021 10 24 22 30 32 19 137 

2020-2021 25 2021-2022 25 10 24 22 31 32 143 

2021-2022 21 2022-2023 21 24 10 23 22 31 131 

2022-2023 17 2023-2024 17 20 24 9 24 23 117 

2023-2024 24 2024-2025 24 16 20 23 10 24 117 

2024-2025 12 2025-2026 12 23 16 19 24 10 104 

2025-2026 18 2026-2027 18 11 23 16 20 24 112 

2026-2027 18 2027-2028 18 18 11 22 16 20 105 

2027-2028 17 2028-2029 17 17 17 11 23 16 102 

2028-2029 17 2029-2030 16 17 17 17 12 23 102 

2029-2030 16 2030-2031 16 16 16 16 18 12 94 

Πίνακας 231: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 
μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη του Δήμου 
Σαμοθράκης 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι η 

βραχυπρόθεσμη τάση δείχνει σταθεροποίηση του αριθμού των μαθητών ενώ η 

μακροπρόθεσμη τάση δείχνει σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 

ποσοστό μέχρι 31%. Οι προβλέψεις βέβαια ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει μείωση από τα μέσα 

της δεκαετίας. 
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Εικόνα 228: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Σαμοθράκης 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 38 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 21 και 23 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 35 τ.μ., ο οποίος λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. Διαθέτει, τέλος, επαρκή 

αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ 

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 15 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας 35 τ.μ., πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 24 τ.μ. και κουζίνα – τραπεζαρία 

16 τ.μ.. Δεν διαθέτει αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στη Σαμοθράκη λειτουργούν δύο (2) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας. Τα νηπιαγωγεία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εύρυθμης λειτουργίας 

ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου.  
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✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης - δραστηριοτήτων.  

✓ Το Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας διαθέτει πολυδύναμο χώρο ο οποίος 

λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Δεν διαθέτουν κουζίνα - τραπεζαρία. 

✓ Στο Νηπιαγωγείο Χώρας δεν υπάρχει αύλειος χώρος.  

 

 
Εικόνα 229: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία του Δήμου Σαμοθράκης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

 Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 
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διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας, κατά παρέκκλιση των 

ισχυουσών διατάξεων περί λειτουργικότητας των νηπιαγωγείων, και η φοίτηση μέχρι 

20 νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ 

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 14 

νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία της Σαμοθράκης 

δύναται η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας στα οποία είναι δυνατή η 

φοίτηση έως τριάντα τεσσάρων (34) νηπίων. Επισημαίνουμε όμως ότι αυτό μπορεί να 

συμβεί μόνο εφόσον το Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας λειτουργήσει ως διθέσιο κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες η λειτουργία του 

δεύτερου τμήματος προβλέπεται όταν φοιτούν πάνω από 25 νήπια. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟ ΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 2 38 2 20 20 

ΧΩΡΑΣ 1 15 1 14 14 

ΣΥΝΟΛΟ 3 53 3 34 34 

Πίνακας 232: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων του Δήμου Σαμοθράκης και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 230: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων του Δήμου Σαμοθράκης 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 120 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 100 τ.μ. 

Το έβδομο τμήμα διδασκαλίας λειτουργεί σε χώρο εντός της αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων. 

Το όγδοο τμήμα διδασκαλίας λειτουργεί εντός της αίθουσας Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 2/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 17 μαθητές. 

Το σχολείο διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας.  
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

 Στη Σαμοθράκη λειτουργούν δύο (2) δημοτικά σχολεία στα οποία λειτουργούν 

δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας. Τα σχολεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους 

χώρους. 

✓ Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

✓ Τα σχολεία δεν διαθέτουν αίθουσα ολοημέρου 

✓ Τα σχολεία δεν διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Τα σχολεία δεν διαθέτουν αίθουσα για το Τμήμα Ένταξης. 

✓ Το ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

✓ Δεν διαθέτουν Γυμναστήριο. 

✓ Το ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο. 

 
Εικόνα 231: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Σαμοθράκης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

 Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  
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o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 114 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μία αίθουσα θα διαμορφωθεί και θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία Σχολικής 

Βιβλιοθήκης ή αίθουσας ολοήμερου προγράμματος. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 30 μαθητές.  

Μπορεί να αξιοποιηθεί και ο χώρος του Νηπιαγωγείου Λακκώματος που δεν 

λειτουργεί. 

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας 

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 8 120 6 150 114 

ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 2 17 2 30 30 

Πίνακας 233: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Δήμου Σαμοθράκης και αποτύπωση της 
λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 232: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Δήμου Σαμοθράκης 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

 Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα με την 

οποία λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 53 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να 

λειτουργήσουν 3 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 34 νήπια. 

Γ) Την πρόταση της έρευνας για τη μη λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους 

χώρους και σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Δ) Τον αριθμό φοιτώντων νηπίων στο Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας και στο 

Νηπιαγωγείο Χώρας. 

Ε) Τη γεωγραφική κατανομή των δύο νηπιαγωγείων. 

ΣΤ) Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εγγεγραμμένων νηπίων στο 

Νηπιαγωγείο Χώρας προέρχονται από άλλους οικισμούς του νησιού. 

Ζ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στο Δήμο Σαμοθράκης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Η) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στο Δήμο Σαμοθράκης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στο 5ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 
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Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συγχώνευση των δύο υφιστάμενων 

νηπιαγωγείων και η λειτουργία τους στην Καμαριώτισσα, σε καινούριο σύγχρονο 

διδακτήριο. Για το λόγο αυτό απαιτείται η κατασκευή τριών (3) αιθουσών 

διδασκαλίας. Για τη στέγαση αυτών των τμημάτων προτείνεται η κατασκευή και 

λειτουργία ενός σύγχρονου τριθέσιου νηπιαγωγείου στην Καμαριώτισσα στο οποίο 

θα φοιτούν όλα τα νήπια του νησιού και στο οποίο θα υπάρχουν όλοι οι χώροι που 

προβλέπονται από τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής νηπιαγωγείων, ήτοι 

αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, πολυδύναμος χώρος, 

χώρος κουζίνας – τραπεζαρίας. 

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι στα ήδη λειτουργούντα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ).  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
1 

ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
3 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

53 
ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

34 
ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

75 

Πίνακας 234: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων του Δήμου Σαμοθράκης, αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 233: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία του Δήμου Σαμοθράκης 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Κατασκευή ενός (1) 

διδακτηρίου / τριών 

(3) αιθουσών 
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Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

 Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων δημοτικών σχολείων, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργούν δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 137 

μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα δημόσια δημοτικά σχολεία 

στη Σαμοθράκη δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 8 τμήματα διδασκαλίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική 

μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 144 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό 

μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 180 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στο Δήμο Σαμοθράκης, όπως αυτή διατυπώνεται 

στο 4ο Κεφάλαιο της Α΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στο Δήμο Σαμοθράκης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της Β΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Ε) Τη λειτουργία των τμημάτων και τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών στο Δ.Σ. 

Καμαριώτισσας. 

ΣΤ) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα στο Δ.Σ. Καμαριώτισσας ανέρχεται στους 19 περίπου μαθητές. 

Θεωρούμε ότι κατά τα επόμενα σχολικά έτη στο Δ.Σ. Καμαριώτισσας θα 

εξακολουθούν να λειτουργούν πάνω από έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, θα 

εξακολουθήσει να λειτουργεί το Τμήμα Ένταξης και ενδεχομένως να λειτουργήσει και 

Τάξη Υποδοχής. Επίσης είναι απαραίτητη η εξεύρεση χώρου για τη λειτουργία 

εργαστηρίου πληροφορικής. Για αυτούς τους λόγους προτείνουμε την προσθήκη δύο 

(2) νέων αιθουσών διδασκαλίας στο υπάρχον διδακτήριο. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΟΥ 
ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 10 ΤΜΗΜΑΤΑ 8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

137 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

έως 
180 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

έως 
50 

Πίνακας 235: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Δήμου Σαμοθράκης, αποτύπωση της 
λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 234:Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Σαμοθράκης 

 

 
Εικόνα 235: Γεωγραφική κατανομή σχολικών μονάδων της Σαμοθράκης (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια του Δήμου Σαμοθράκης, συνοψίζουμε την πρότασή μας για την 

αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Κατασκευή τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας για τη λειτουργία νηπιαγωγείου. 

Για τη στέγαση αυτών των τμημάτων προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Η κατασκευή-

προσθήκη δύο (2) 

αιθουσών  



523 
 

ενός σύγχρονου τριθέσιου νηπιαγωγείου στην Καμαριώτισσα στο οποίο θα 

φοιτούν όλα τα νήπια του νησιού.  

➢ Προσθήκη δύο (2) νέων αιθουσών διδασκαλίας στο υπάρχον διδακτήριο του 

Δ.Σ. Καμαριώτισσα, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα με πάνω από έξι τμήματα 

διδασκαλίας και με τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και ενδεχομένως 

Τάξης Υποδοχής.  

Θεωρούμε ότι η ανέγερση διδακτηρίου για τη λειτουργία νηπιαγωγείου 

αποτελεί πρόταση απόλυτης προτεραιότητας. 
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2.2.5 Δήμος Σουφλίου 

2.2.5.1  Δημοτική Ενότητα Σουφλίου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω 

κατάργησης, τρία (3) νηπιαγωγεία σε χωριά της Δ.Ε. Σουφλίου (Κορνοφωλιάς, 

Λυκόφωτος και Δαδιάς). Σήμερα λειτουργούν τέσσερα (4) νηπιαγωγεία με πέντε (5) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 82 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Σουφλίου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί ένα (1) 

δημοτικό σχολείο (Δαδιάς). Σήμερα λειτουργούν δύο (2) δημόσια δημοτικά σχολεία 

με δεκατέσσερα (14) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 199 μαθητές και 

μαθήτριες. Ένα (1) δημοτικό σχολείο (Δαδιάς) βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δ.Ε. Σουφλίου λειτουργεί ένα (1) Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο στο οποίο 

φοιτούν 30 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Σουφλίου παρουσιάζουν μια σταδιακή μείωση 

από το 2016 έως και σήμερα. Η μείωση θα συνεχιστεί και για τα επόμενα δέκα έτη, 

σύμφωνα και με τις τέσσερεις προβολές, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι 

σημαντικό να επισημάνουμε ότι η χρονική περίοδος μείωσης των γεννήσεων 

σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας 

μας.  
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Σουφλίου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 61 61 61 61 

2001 59 59 59 59 

2002 50 50 50 50 

2003 61 61 61 61 

2004 61 61 61 61 

2005 52 52 52 52 

2006 44 44 44 44 

2007 43 43 43 43 

2008 63 63 63 63 

2009 46 46 46 46 

2010 45 45 45 45 

2011 44 44 44 44 

2012 36 36 36 36 

2013 43 43 43 43 

2014 39 39 39 39 

2015 43 43 43 43 

2016 30 30 30 30 

2017 37 37 37 37 

2018 28 28 28 28 

2019 33 33 33 33 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 32 32 30 30 

2021 31 31 28 28 

2022 30 30 26 27 

2023 28 29 25 25 

2024 27 28 23 24 

2025 26 27 22 22 

2026 25 26 20 21 

2027 25 25 19 19 

2028 24 24 17 18 

2029 23 23 16 16 

2030 22 22 14 15 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -64% -63% -77% -76% 

2010-2030 -51% -50% -69% -67% 

2019-2030 -33% -32% -58% -55% 

Πίνακας 236: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Σουφλίου (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι παρατηρούνται αποκλίσεις ανάμεσα στις δύο γεωμετρικές 

προβολές (που παρουσιάζουν πιο αυξημένες τιμές στις γεννήσεις) και σε αυτές της 
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γραμμικής παλινδρόμησης και εκθετικής εξομάλυνσης (που παρουσιάζουν μειωμένες 

τιμές στις γεννήσεις). Σε όλες τις προβολές όμως προβλέπεται σταδιακή μείωση των 

γεννήσεων.  

 
Εικόνα 236: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Σουφλίου με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Σουφλίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 44 2011-2012 50 114% 

2007 43 2012-2013 46 107% 

2008 63 2013-2014 49 78% 

2009 46 2014-2015 48 104% 

2010 45 2015-2016 46 102% 

2011 44 2016-2017 47 107% 

2012 36 2017-2018 40 111% 

2013 43 2018-2019 40 93% 
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2014 39 2019-2020 30 77% 

2015 43 2020-2021 31 72% 

Μέσος όρος 96% 

Πίνακας 237: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Σουφλίου 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένα σχολικά έτη παρατηρείται ότι ο μέσος 

όρος του αριθμού των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος 

από τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Σουφλίου. 

Στα υπόλοιπα σχολικά έτη, αντίθετα, ο μέσος όρος του αριθμού των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν ελαφρώς μεγαλύτερος από τον αριθμό των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Σουφλίου. Στο σύνολο της 

δεκαετίας κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 4% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον 

ακριβή λόγο αυτής της αυξομείωσης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να 

υποθέσουμε πως πιθανότατα οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων 

(πχ. αστικοποίηση, μεταθέσεις στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.), σε 

μαθητές που διαμένουν στη Δ.Ε. Σουφλίου αλλά γεννήθηκαν και δηλώθηκαν σε άλλη 

δημοτική ενότητα και ίσως στην εγγραφή αλλοδαπών μαθητών.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σουφλίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 44 2011-2012   50 

2007 43 2012-2013   46 

2008 63 2013-2014   49 

2009 46 2014-2015   48 

2010 45 2015-2016   46 

2011 44 2016-2017   47 

2012 36 2017-2018   40 

2013 43 2018-2019   40 

2014 39 2019-2020 46 30 

2015 43 2020-2021 47 31 

2016 30 2021-2022 37 29 

2017 37 2022-2023 28 36 

2018 28 2023-2024 33 27 

2019 33 2024-2025 30 32 

2020 30 2025-2026 28 28 

2021 28 2026-2027 26 27 
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2022 26 2027-2028 25 25 

2023 25 2028-2029 23 24 

2024 23 2029-2030 22 22 

2025 22 2030-2031 20 21 

Πίνακας 238: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σουφλίου 

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η πολύ μικρή απόκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού 

των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. Τέλος, διαπιστώνουμε τη σταδιακή 

μείωση του μαθητικού πληθυσμού των νηπίων που στο τέλος της δεκαετίας 

προβλέπεται να είναι αρκετά μεγάλη.  

 
Εικόνα 237: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 
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Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Σουφλίου 
 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 59           95% 

2002 50         90% 90% 

2003 61       72% 69% 74% 

2004 61     69% 69% 69% 69% 

2005 52   71% 67% 71% 73% 71% 

2006 44 105% 95% 91% 93% 98% 95% 

2007 43 74% 79% 70% 70% 72% 74% 

2008 63 76% 67% 59% 60% 63% 60% 
2009 46 85% 87% 85% 85% 83% 85% 

2010 45 71% 93% 89% 87% 82%   

2011 44 84% 91% 82% 82%     

2012 36 75% 81% 81%       

2013 43 74% 70%         

2014 39 72%           

Μέσος Όρος 80% 82% 77% 77% 78% 79% 

Πίνακας 239: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου της 

Δ.Ε. Σουφλίου, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα σε εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμού, σε 

μαθητές που γεννήθηκαν στη Δ.Ε. Σουφλίου αλλά διαμένουν σε άλλη δημοτική 

ενότητα και σε ένα μεγάλο βαθμό στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στο 

μειονοτικό σχολείο.  

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών 

συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών του μειονοτικού σχολείου και 

διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης, μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και 

των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο, μειώνεται σημαντικά. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Σουφλίου  
(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 59           95% 

2002 50         90% 90% 
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2003 61       72% 69% 74% 

2004 61     69% 69% 69% 69% 

2005 52   71% 67% 71% 73% 71% 

2006 44 123% 114% 109% 111% 116% 114% 

2007 43 95% 100% 91% 91% 93% 95% 

2008 63 87% 78% 70% 71% 75% 71% 

2009 46 100% 102% 100% 100% 98% 100% 

2010 45 89% 111% 107% 104% 100%   

2011 44 91% 98% 89% 89%     

2012 36 97% 103% 103%       

2013 43 91% 86%         

2014 39 74%           

Μέσος Όρος 94% 96% 89% 87% 87% 87% 

Πίνακας 240: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου της 

Δ.Ε. Σουφλίου, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα  και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Σουφλίου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα  που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα  και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα . 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Σουφλίου  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 44 2012-2013 46 37 42 44 45 56 270 

2007 43 2013-2014 32 42 35 42 42 45 238 

2008 63 2014-2015 48 34 40 37 42 45 246 

2009 46 2015-2016 39 42 30 41 38 42 232 

2010 45 2016-2017 32 40 37 30 43 37 219 

2011 44 2017-2018 37 42 39 38 31 42 229 

2012 36 2018-2019 27 40 40 39 40 32 218 
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2013 43 2019-2020 32 29 36 39 38 38 212 

2014 39 2020-2021 28 30 29 36 37 39 199 

2015 43 2021-2022 34 32 33 28 34 36 197 

2016 30 2022-2023 24 35 30 33 28 35 185 

2017 37 2023-2024 30 25 33 30 34 28 179 

2018 28 2024-2025 22 30 23 33 30 34 173 

2019 33 2025-2026 26 23 28 23 34 31 165 

2020 30 2026-2027 24 27 22 28 23 34 158 

2021 28 2027-2028 22 24 25 22 29 24 146 

2022 26 2028-2029 21 23 23 25 22 29 143 

2023 25 2029-2030 20 22 22 23 26 22 134 

2024 23 2030-2031 19 20 20 22 23 26 130 

Πίνακας 241: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Σουφλίου, χωρίς 
τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα  φοίτησης της Δ.Ε. Σουφλίου με 

τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Σουφλίου  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 44 2012-2013 54 37 42 44 45 56 278 

2007 43 2013-2014 41 50 35 42 42 45 255 

2008 63 2014-2015 55 43 48 37 42 45 270 

2009 46 2015-2016 46 49 39 49 38 42 263 

2010 45 2016-2017 40 47 44 39 51 37 258 

2011 44 2017-2018 40 50 46 45 40 50 271 

2012 36 2018-2019 35 43 48 46 47 41 260 

2013 43 2019-2020 39 37 39 47 45 45 252 

2014 39 2020-2021 29 37 37 39 45 46 233 

2015 43 2021-2022 40 39 37 30 38 36 220 

2016 30 2022-2023 28 43 34 36 31 35 207 

2017 37 2023-2024 35 30 37 33 37 28 200 

2018 28 2024-2025 26 37 26 36 34 34 193 

2019 33 2025-2026 31 28 32 25 37 31 184 

2020 30 2026-2027 28 33 24 31 26 34 176 

2021 28 2027-2028 26 29 28 24 32 24 163 

2022 26 2028-2029 25 28 25 28 24 29 159 

2023 25 2029-2030 23 26 24 25 29 22 149 

2024 23 2030-2031 22 25 23 24 26 26 145 

Πίνακας 242: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Σουφλίου, 
με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 
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Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 

ποσοστό 35% στα δημοτικά σχολεία (μη συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των 

μειονοτικών σχολείων) και σε ποσοστό περίπου 38% στα δημοτικά σχολεία 

(συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, όπου παρατηρούμε ότι και στις δυο περιπτώσεις 

παρουσιάζεται το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σουφλίου  
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           95% 107% 

2009-2010         100% 100% 100% 

2010-2011       95% 106% 103% 97% 

2011-2012 50 92% 91% 95% 103% 105% 98% 

2012-2013 46 70% 106% 88% 100% 103% 103% 

2013-2014 49 98% 88% 88% 103% 105% 95% 

2014-2015 48 81% 103% 98% 100% 97% 103% 

2015-2016 46 70% 131% 95% 98% 95%   

2016-2017 47 79% 108% 90% 100%     

2017-2018 40 68% 107% 100%       

2018-2019 40 80% 94%         

2019-2020 30 93%           

Μέσος Όρος 81% 104% 94% 101% 100% 100% 

Πίνακας 243: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

της Δ.Ε. Σουφλίου, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σουφλίου  
(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπι
α 

Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           95% 107% 

2009-2010         100% 100% 100% 

2010-2011       95% 106% 103% 97% 

2011-2012 50 108% 93% 96% 102% 104% 98% 

2012-2013 46 89% 105% 91% 100% 103% 103% 

2013-2014 49 112% 89% 90% 102% 104% 96% 

2014-2015 48 96% 102% 98% 100% 98% 102% 

2015-2016 46 87% 125% 96% 98% 96%   

2016-2017 47 85% 108% 91% 100%     

2017-2018 40 88% 106% 100%       

2018-2019 40 98% 95%         

2019-2020 30 97%           

Μέσος Όρος 95% 103% 94% 101% 100% 100% 

Πίνακας 244: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

της Δ.Ε. Σουφλίου, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα , όπως μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με 

κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σουφλίου 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 50 2012-2013 46 37 42 44 45 56 270 

2012-2013 46 2013-2014 32 42 35 42 42 45 238 
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2013-2014 49 2014-2015 48 34 40 37 42 45 246 

2014-2015 48 2015-2016 39 42 30 41 38 42 232 

2015-2016 46 2016-2017 32 40 37 30 43 37 219 

2016-2017 47 2017-2018 37 42 39 38 31 42 229 

2017-2018 40 2018-2019 27 40 40 39 40 32 218 

2018-2019 40 2019-2020 32 29 36 39 38 38 212 

2019-2020 30 2020-2021 28 30 29 36 37 39 199 

2020-2021 31 2021-2022 25 29 28 29 36 37 185 

2021-2022 29 2022-2023 23 26 27 28 29 36 171 

2022-2023 36 2023-2024 29 24 24 27 29 30 163 

2023-2024 27 2024-2025 22 30 23 25 28 29 155 

2024-2025 32 2025-2026 26 23 28 23 25 28 151 

2025-2026 28 2026-2027 23 27 21 28 23 25 147 

2026-2027 27 2027-2028 22 24 25 21 28 23 143 

2027-2028 25 2028-2029 21 23 22 25 21 28 140 

2028-2029 24 2029-2030 19 21 21 23 25 22 131 

2029-2030 22 2030-2031 18 20 20 21 23 25 127 

Πίνακας 245: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Σουφλίου, χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σουφλίου  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 50 2012-2013 54 37 42 44 45 56 278 

2012-2013 46 2013-2014 41 50 35 42 42 45 255 

2013-2014 49 2014-2015 55 43 48 37 42 45 270 

2014-2015 48 2015-2016 46 49 39 49 38 42 263 

2015-2016 46 2016-2017 40 47 44 39 51 37 258 

2016-2017 47 2017-2018 40 50 46 45 40 50 271 

2017-2018 40 2018-2019 35 43 48 46 47 41 260 

2018-2019 40 2019-2020 39 37 39 47 45 45 252 

2019-2020 30 2020-2021 29 37 37 39 45 46 233 

2020-2021 31 2021-2022 30 30 35 37 39 45 216 

2021-2022 29 2022-2023 27 30 28 35 38 39 198 

2022-2023 36 2023-2024 34 28 29 28 35 38 192 

2023-2024 27 2024-2025 26 35 27 29 29 36 180 

2024-2025 32 2025-2026 30 26 33 27 29 29 174 

2025-2026 28 2026-2027 27 31 25 33 27 29 172 

2026-2027 27 2027-2028 26 28 29 25 33 27 168 

2027-2028 25 2028-2029 24 26 26 30 25 33 165 

2028-2029 24 2029-2030 23 25 25 27 30 25 154 

2029-2030 22 2030-2031 21 23 23 25 27 30 150 

Πίνακας 246: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 

όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Σουφλίου, με τους 

μαθητές του μειονοτικού σχολείου 
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Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό 30% στα δημοτικά σχολεία (μη συμπεριλαμβανομένων 

των μαθητών των μειονοτικών σχολείων) και σε ποσοστό περίπου 36% στα δημοτικά 

σχολεία (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάζει συνεχή μείωση καθ’ όλη 

τη διάρκεια της δεκαετίας. 

 
Εικόνα 238: Γραφική αναπαράσταση πρόβλεψης εγγραφών στα δημοτικά σχολεία, Δ.Ε. Σουφλίου 
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Εικόνα 239: Γραφική αναπαράσταση πρόβλεψης εγγραφών στα δημοτικά σχολεία, Δ.Ε. Σουφλίου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με 2 τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 31 νήπια. 

Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 

επιφάνειας 30 και 35 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης  μικρό πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 16 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 22 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 49 τ.μ. έκαστη. Διαθέτει επίσης μικρό πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 9 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με 1 τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 25 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο  και διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας με επιφάνεια 49 τ.μ. Διαθέτει, επίσης, τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 

12 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του δεν είναι επαρκής. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 4 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 50 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στην πόλη του Σουφλίου λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με τέσσερα (4) 

τμήματα διδασκαλίας. Στα νηπιαγωγεία φοιτούν νήπια από το Σουφλί και από όλους 

τους οικισμούς της Δ.Ε. Σουφλίου εκτός από τον οικισμό του Σιδηρούς, στον οποίο 

λειτουργεί δημόσιο νηπιαγωγείο με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας. Στη Δαδιά όπου 

λειτουργούσε νηπιαγωγείο έχει καταργηθεί ελλείψει συμπλήρωσης του 

απαιτούμενου αριθμού νηπίων.  

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων. 

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία διαθέτουν μικρούς πολυδύναμους χώρους. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει μικρή κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Σε ένα (1) νηπιαγωγείο ο αύλειος χώρος δεν είναι επαρκής.  

 

 
Εικόνα 240: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Σουφλίου 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι πολύ μικρές. Θεωρούμε πως, κατά παρέκκλιση των 

κριτηρίων χωρητικότητας, είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας 

και η φοίτηση 30 νηπίων. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 40. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 20 

νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 20 

νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Σουφλίου είναι δυνατή η λειτουργία έξι (6) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης του μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 102 έως 110. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2 31 2 30 30 

2ο ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1 22 2 40 32 

4ο ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1 25 1 20 20 

ΣΙΔΗΡΟΥΣ 1 4 1 20 20 

ΣΥΝΟΛΟ 5 82 6 110 102 

Πίνακας 247: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Σουφλίου και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 241: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Σουφλίου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

134 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης.  
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o Αίθουσα για τη λειτουργία Τάξης Υποδοχής.  

o Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας 145 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 65 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 63 τ.μ. 

o Εργαστήριο επιφάνειας 63 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν 6 τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 65 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα επιφάνειας 56 τ.μ., για τις ανάγκες λειτουργίας του ολοήμερου 

προγράμματος (σίτιση, χαλάρωση, ψυχαγωγία κ.λπ.). 

o Γυμναστήριο με επιφάνεια 176 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 24 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δημοτική Ενότητα Σουφλίου λειτουργούν δύο (2) δημοτικά σχολεία στα 

οποία λειτουργούν δεκατέσσερα (14) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν μαθητές από 

το Σουφλί και από όλους τους οικισμούς της Δ.Ε. Σουφλίου εκτός από τους οικισμούς 

Γιαννούλης και Σιδηρούς, οι μαθητές των οποίων φοιτούν στο Μειονοτικό Σχολείο 

Σιδηρούς. Στη Δαδιά όπου λειτουργούσε δημοτικό σχολείο έχει καταργηθεί λόγω της 

μείωσης του αριθμού των μαθητών και προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του 

ως μονοθέσιο, οι γονείς των μαθητών αιτήθηκαν τη μετεγγραφή τους και των νέων 

εγγραφών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου.  

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Διαθέτουν συνολικά δεκαοκτώ (18) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το 

κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Διαθέτουν ξεχωριστές αίθουσες για τη λειτουργία Τμήματος Ένταξης και Τάξης 

Υποδοχής. 
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✓ Διαθέτουν εργαστήρια πληροφορικής . 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.  

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Γυμναστήριο. 

✓ Τα σχολεία δεν διαθέτουν αίθουσα λειτουργίας Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

 
Εικόνα 242: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Σουφλίου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 
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o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας.  

Η 12η αίθουσα διδασκαλίας μπορεί με την κατάλληλη διαμόρφωση να 

χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και της Τάξης Υποδοχής.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 275 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 23 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 253 μαθητές.  

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 12 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων φοιτώντων μαθητών: 72 

μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

1ο ΣΟΥΦΛΙΟΥ 8 134 11 275 253 

2ο ΣΟΥΦΛΙΟΥ 6 65 6 150 72 

ΣΥΝΟΛΟ 14 199 17 425 325 

Πίνακας 248: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Σουφλίου και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας  
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Εικόνα 243: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Σουφλίου 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργούν πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 

82 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύναται η λειτουργία 6 τμημάτων 

διδασκαλίας, με εύρος διακύμανσης του μέγιστου αριθμού φοιτώντων 

νηπίων από 102 έως 110. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σουφλίου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Σουφλίου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Σουφλίου 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής. 

Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών 

περιφερειών στην πόλη του Σουφλίου, ώστε να υπάρξει ορθολογικότερη κατανομή 

των νηπίων, λαμβάνοντας υπόψη τη διδακτηριακή κατάσταση των νηπιαγωγείων. 
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Επισημαίνουμε το γεγονός ότι στα παραπάνω δημόσια νηπιαγωγεία δεν 

υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός 

Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ).  

Τα νήπια από τους οικισμούς Σιδηρούς και Γιαννούλης θα εξακολουθούν να 

φοιτούν στο Νηπιαγωγείο Σιδηρούς.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ 6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

82 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 

ΝΗΠΙΩΝ 

από 102  
έως 110 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 249: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Σουφλίου, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 244: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Σουφλίου 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων δημοτικών σχολείων, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργούν δεκατέσσερα (14) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 199 μαθητές. 

επαρκούν 
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Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα δημόσια δημοτικά σχολεία 

στο Σουφλί δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 17 τμήματα διδασκαλίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική 

μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 325 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό 

μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 425 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σουφλίου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Σουφλίου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν σήμερα 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής. 

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν οι 

επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας ώστε να λειτουργήσουν με τρόπο εύρυθμο το Τμήμα 

Ένταξης, η Τάξη Υποδοχής και η Σχολική Βιβλιοθήκη. 

Οι μαθητές από τους οικισμούς Σιδηρούς και Γιαννούλης θα εξακολουθούν να 
φοιτούν στο Μειονοτικό Σχολείο Σιδηρούς.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

2 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 14 ΤΜΗΜΑΤΑ 17 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

199 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 325 
έως 425 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 250: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Σουφλίου, αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 245: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Σουφλίου 

 

2.2.5.2 Δημοτική Ενότητα Ορφέα 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ορφέα από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει παύσει τη λειτουργία του, 

λόγω κατάργησης, ένα (1) νηπιαγωγείο (Πρωτοκλησίου). Σήμερα λειτουργούν 

τέσσερα (4) νηπιαγωγεία με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 33 

νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. Δύο (2) ακόμη νηπιαγωγεία βρίσκονται σε αναστολή 

λειτουργίας.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ορφέα από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία 

τους, λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, δύο (2) δημοτικά σχολεία (Αμορίου 

και Μικρού Δερείου). Σήμερα λειτουργεί ένα (1) δημόσιο δημοτικό σχολείο με πέντε 

(5) τμήματα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 49 μαθητές και μαθήτριες. Ένα (1) επίσης 

δημοτικό σχολείο (Πρωτοκλησίου) βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δ.Ε. Ορφέα λειτουργούν τέσσερα (4) Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία στα 

οποία φοιτούν 126 μαθητές και μαθήτριες. Δύο (2) ακόμη μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας. 

 

επαρκούν 
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Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Ορφέα παρουσίαζαν μια σχετική σταθερότητα 

μέχρι το 2010 και μείωση από το 2012 μέχρι το 2019. Από το 2019 διαφαίνεται μια 

σταθεροποίηση, κυρίως στις δύο γεωμετρικές προβολές, υπό την προϋπόθεση 

βέβαια ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η χρονική περίοδος 

μείωσης των γεννήσεων σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη χρονική περίοδο της 

οικονομικής κρίσης της χώρας μας.  

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ. Ε. Ορφέα 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 38 38 38 38 

2001 45 45 45 45 

2002 51 51 51 51 

2003 38 38 38 38 

2004 39 39 39 39 

2005 47 47 47 47 

2006 58 58 58 58 

2007 48 48 48 48 

2008 54 54 54 54 

2009 56 56 56 56 

2010 44 44 44 44 

2011 29 29 29 29 

2012 36 36 36 36 

2013 18 18 18 18 

2014 14 14 14 14 

2015 24 24 24 24 

2016 19 19 19 19 

2017 31 31 31 31 

2018 22 22 22 22 

2019 33 33 33 33 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 

Π
ρ

ο
β

λέ
ψ

εω
ν 

2020 33 32 22 30 

2021 32 31 21 29 

2022 32 30 20 27 

2023 31 30 19 25 

2024 31 29 18 23 

2025 31 28 17 22 

2026 30 27 16 21 

2027 30 26 15 20 

2028 29 26 14 18 
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2029 29 25 13 17 

2030 29 24 12 16 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -61% -58% -68% -69% 

2010-2030 -60% -57% -67% -68% 

2019-2030 -30% -25% -42% -44% 

Πίνακας 251: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Ορφέα (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι η γραμμική παλινδρόμηση παρουσιάζει μειωμένες τιμές στις 

γεννήσεις και η γεωμετρική προβολή με βάση την τελευταία πενταετία, αρκετά 

αυξημένες τιμές. Στην περίπτωση αυτή αποκλείουμε τις δυο προβολές που μας δίνουν 

τις ακραίες τιμές για τις γεννήσεις και είναι αυτή της γραμμικής παλινδρόμησης 

(χαμηλότερες τιμές) και της γεωμετρικής προβολής με βάση των τελευταίων 5 ετών 

(υψηλότερες τιμές). 

 
Εικόνα 246: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Ορφέα με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 
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στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

 Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Ορφέα 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 58 2011-2012 47 81% 

2007 48 2012-2013 38 79% 

2008 54 2013-2014 40 74% 

2009 56 2014-2015 43 77% 

2010 44 2015-2016 35 80% 

2011 29 2016-2017 25 86% 

2012 36 2017-2018 31 86% 

2013 18 2018-2019 16 89% 

2014 14 2019-2020 14 100% 

2015 24 2020-2021 18 75% 

Μέσος όρος 83% 

Πίνακας 252: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Ορφέα 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο μέσος όρος του αριθμού των 

παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος από τον αριθμό των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Ορφέα, με εξαίρεση το σχολικό 

έτος 2019-2020. Συγκεκριμένα κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 17% λιγότερες από 

τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο αυτής της μείωσης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως 

να υποθέσουμε πως πιθανότατα οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων 

(πχ. αστικοποίηση) αλλά και σε ενδεχόμενη διαρροή φοίτησης των νηπίων της 

μουσουλμανικής μειονότητας.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ορφέα 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 58 2011-2012   47 

2007 48 2012-2013   38 

2008 54 2013-2014   40 

2009 56 2014-2015   43 

2010 44 2015-2016   35 

2011 29 2016-2017   25 

2012 36 2017-2018   31 

2013 18 2018-2019   16 

2014 14 2019-2020 17 14 

2015 24 2020-2021 15 18 

2016 19 2021-2022 23 16 

2017 31 2022-2023 17 26 

2018 22 2023-2024 25 18 

2019 33 2024-2025 16 27 

2020 22 2025-2026 16 18 

2021 21 2026-2027 15 17 

2022 20 2027-2028 14 16 

2023 19 2028-2029 13 16 

2024 18 2029-2030 13 15 

2025 17 2030-2031 10 14 

Πίνακας 253: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ορφέα 

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. Τέλος, όσον αφορά την εξέλιξη του μαθητικού 

πληθυσμού, διαπιστώνουμε ότι θα υπάρξει μια σταθεροποίηση, ενδεχομένως και 

μικρή αύξηση, ενώ προς το τέλος της δεκαετίας προβλέπεται μικρή μείωση του 

αριθμού των νηπίων.  
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Εικόνα 247: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Ορφέα 
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 45           31% 

2002 51         33% 29% 

2003 38       50% 53% 61% 

2004 39     46% 44% 46% 44% 

2005 47   45% 47% 45% 40% 38% 

2006 58 26% 16% 17% 17% 19% 17% 

2007 48 27% 27% 25% 21% 23% 21% 

2008 54 28% 24% 19% 20% 20% 20% 

2009 56 25% 21% 20% 18% 20% 20% 

2010 44 34% 27% 25% 27% 25%   

2011 29 34% 31% 38% 34%     

2012 36 33% 33% 33%       

2013 18 11% 11%         

2014 14 21%           

Μέσος Όρος 27% 26% 30% 31% 31% 31% 

Πίνακας 254: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Ορφέα, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται πιθανότατα σε εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμού, στη μετανάστευση 

και σε ένα μεγάλο βαθμό στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σε μειονοτικό 

σχολείο.  

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών 

συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών του μειονοτικού σχολείου και 

διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και 

των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο είναι αρκετά μειωμένο, σε σχέση με 

την προηγούμενη μέτρηση. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Ορφέα  
(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 45             

2002 51           90% 

2003 38         116% 108% 

2004 39       121% 110% 105% 

2005 47     100% 100% 100% 96% 

2006 58   78% 72% 76% 78% 64% 

2007 48 83% 67% 77% 71% 75% 75% 

2008 54 93% 85% 76% 65% 69% 61% 

2009 56 86% 75% 68% 68% 68% 68% 

2010 44 91% 80% 82% 77% 77%   

2011 29 100% 97% 93% 100%     
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2012 36 111% 111% 106%       

2013 18 94% 106%         

2014 14 121%           

Μέσος Όρος 97% 87% 84% 85% 87% 83% 

Πίνακας 255: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Ορφέα με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα  και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Ορφέα.  

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα  που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα  και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Ορφέα  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 58 2012-2013 15 21 18 19 17 14 104 

2007 48 2013-2014 13 9 22 17 20 15 96 

2008 54 2014-2015 15 13 10 21 18 23 100 

2009 56 2015-2016 14 13 12 10 19 17 85 

2010 44 2016-2017 15 12 10 10 11 18 76 

2011 29 2017-2018 10 12 11 11 11 10 65 

2012 36 2018-2019 12 9 11 10 11 10 63 

2013 18 2019-2020 2 12 11 12 11 11 59 

2014 14 2020-2021 3 2 12 10 11 11 49 

2015 24 2021-2022 6 4 5 11 9 14 49 

2016 19 2022-2023 5 6 4 6 11 9 41 

2017 31 2023-2024 8 5 7 4 6 11 42 

2018 22 2024-2025 6 8 6 7 4 6 37 

2019 33 2025-2026 9 6 9 6 7 4 42 

2020 22 2026-2027 6 9 7 10 6 7 44 

2021 21 2027-2028 6 6 10 7 10 6 43 

2022 20 2028-2029 5 5 6 10 7 10 44 

2023 19 2029-2030 5 5 6 7 10 7 40 

2024 18 2030-2031 5 5 6 6 7 10 39 

Πίνακας 256: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Ορφές, χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα φοίτησης της Δ.Ε. Ορφέα με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Ορφέα  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 58 2012-2013 15 21 18 19 17 14 104 

2007 48 2013-2014 40 45 47 47 44 46 269 

2008 54 2014-2015 50 32 42 47 43 41 255 

2009 56 2015-2016 48 46 37 44 47 41 263 

2010 44 2016-2017 40 42 41 34 45 45 247 

2011 29 2017-2018 29 35 38 35 36 37 210 

2012 36 2018-2019 40 28 36 38 37 36 215 

2013 18 2019-2020 17 40 27 34 38 33 189 

2014 14 2020-2021 17 19 38 29 34 38 175 

2015 24 2021-2022 23 12 15 30 25 37 143 

2016 19 2022-2023 19 21 12 15 31 24 122 

2017 31 2023-2024 30 17 20 12 16 30 124 

2018 22 2024-2025 21 27 16 20 12 15 112 

2019 33 2025-2026 32 19 26 16 21 12 126 

2020 22 2026-2027 21 29 19 26 16 20 131 

2021 21 2027-2028 20 19 28 19 27 16 128 

2022 20 2028-2029 19 18 18 28 19 26 128 

2023 19 2029-2030 18 17 17 18 29 18 118 

2024 18 2030-2031 17 16 17 18 19 28 114 

Πίνακας 257: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο 
του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Ορφέα, με τους μαθητές 
των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση των μαθητών σε ποσοστό 

περίπου 20% στα δημοτικά σχολεία (μη συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των 

μειονοτικών σχολείων) και σε ποσοστό περίπου 35% στα δημοτικά σχολεία 

(συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 
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χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη, κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, όπου παρατηρούμε ότι και στις δυο περιπτώσεις 

παρουσιάζεται το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ορφέα  

 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             88% 

2008-2009           105% 115% 

2009-2010         94% 106% 94% 

2010-2011       105% 95% 90% 95% 

2011-2012 47 32% 60% 111% 100% 110% 91% 

2012-2013 38 34% 100% 92% 83% 110% 91% 

2013-2014 40 38% 87% 77% 110% 100% 100% 

2014-2015 43 33% 86% 92% 91% 110% 100% 

2015-2016 35 43% 80% 92% 109% 92%   

2016-2017 25 40% 90% 122% 91%     

2017-2018 31 39% 100% 100%       

2018-2019 16 13% 100%         

2019-2020 14 21%           

Μέσος Όρος 32% 88% 99% 97% 103% 97% 

Πίνακας 258: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Ορφέα, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ορφέα  

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008               

2008-2009             93% 

2009-2010           91% 95% 

2010-2011         100% 100% 96% 

2011-2012 47     93% 105% 102% 82% 

2012-2013 38 105% 80% 116% 92% 106% 100% 

2013-2014 40 125% 92% 89% 85% 106% 89% 

2014-2015 43 112% 88% 90% 100% 100% 100% 

2015-2016 35 114% 88% 103% 94% 100%   

2016-2017 25 116% 97% 96% 107%     

2017-2018 31 129% 100% 95%       

2018-2019 16 106% 112%         
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2019-2020 14 121%           

Μέσος Όρος 116% 94% 98% 98% 101% 94% 

Πίνακας 259: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
της Δ.Ε. Ορφέα, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα , όπως μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με 

κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ορφέα  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 47 2012-2013 15 21 18 19 17 14 104 

2012-2013 38 2013-2014 13 9 22 17 20 15 96 

2013-2014 40 2014-2015 15 13 10 21 18 23 100 

2014-2015 43 2015-2016 14 13 12 10 19 17 85 

2015-2016 35 2016-2017 15 12 10 10 11 18 76 

2016-2017 25 2017-2018 10 12 11 11 11 10 65 

2017-2018 31 2018-2019 12 9 11 10 11 10 63 

2018-2019 16 2019-2020 2 12 11 12 11 11 59 

2019-2020 14 2020-2021 3 2 12 10 11 11 49 

2020-2021 18 2021-2022 6 3 2 12 10 11 43 

2021-2022 16 2022-2023 5 5 3 2 12 10 37 

2022-2023 26 2023-2024 8 4 5 3 2 12 34 

2023-2024 18 2024-2025 6 7 4 5 3 2 27 

2024-2025 27 2025-2026 9 5 7 4 5 3 33 

2025-2026 18 2026-2027 6 8 5 7 4 5 35 

2026-2027 17 2027-2028 6 5 8 5 7 4 35 

2027-2028 16 2028-2029 5 5 5 7 5 7 35 

2028-2029 16 2029-2030 5 5 5 5 8 5 32 

2029-2030 15 2030-2031 5 4 5 5 5 7 31 

Πίνακας 260: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Ορφέα, χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ορφέα  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 47 2012-2013 15 21 18 19 17 14 104 

2012-2013 38 2013-2014 40 45 47 47 44 46 269 

2013-2014 40 2014-2015 50 32 42 47 43 41 255 

2014-2015 43 2015-2016 48 46 37 44 47 41 263 

2015-2016 35 2016-2017 40 42 41 34 45 45 247 

2016-2017 25 2017-2018 29 35 38 35 36 37 210 

2017-2018 31 2018-2019 40 28 36 38 37 36 215 

2018-2019 16 2019-2020 17 40 27 34 38 33 189 

2019-2020 14 2020-2021 17 19 38 29 34 38 175 

2020-2021 18 2021-2022 21 16 19 37 29 32 154 

2021-2022 16 2022-2023 18 20 16 18 37 27 136 

2022-2023 26 2023-2024 30 17 19 15 18 35 135 

2023-2024 18 2024-2025 21 28 17 19 15 17 117 

2024-2025 27 2025-2026 32 20 27 16 19 14 128 

2025-2026 18 2026-2027 21 30 19 27 16 18 131 

2026-2027 17 2027-2028 20 20 29 19 27 15 130 

2027-2028 16 2028-2029 19 19 19 28 19 25 129 

2028-2029 16 2029-2030 18 18 18 19 29 18 119 

2029-2030 15 2030-2031 17 17 17 18 19 27 115 

Πίνακας 261: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Ορφέα, με τους μαθητές 
των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση των μαθητών για την επόμενη 

δεκαετία σε ποσοστό 37% στα δημοτικά σχολεία (μη συμπεριλαμβανομένων των 

μαθητών των μειονοτικών σχολείων) και σε ποσοστό περίπου 32% στα δημοτικά 

σχολεία (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων), υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δυο 

μεθόδων πρόβλεψης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σημαντική μείωση.  
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Εικόνα 248: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ορφέα από το σχολικό 

έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

 
Εικόνα 249: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ορφέα από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 10 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 50 τ.μ., τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 25 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΝΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 63 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 4 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 30 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 6 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 50 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στη Δ.Ε. Ορφέα λειτουργούν τέσσερα (4) νηπιαγωγεία. Στο Νηιαγωγειο 

Λαβάρων λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας και δύνανται να φοιτήσουν νήπια 

από τα Λάβαρα, το Πρωτοκκλήσι, το Μαυροκκλήσι, τη Μάνδρα, το Αμόριο και την 

Κυριακή. Το νηπιαγωγείο στο Πρωτοκκλήσι έχει καταργηθεί ελλείψει συμπλήρωσης 

του απαιτούμενου αριθμού νηπίων. Στο Νηπιαγωγείο Αγριάνης λειτουργεί ένα (1) 

τμήμα διδασκαλίας και δύνανται να φοιτήσουν νήπια από την Αγριάνη. Στο 

Νηπιαγωγείο Ρούσσας λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας και δύνανται να 

φοιτήσουν νήπια από τη Ρούσσα, το Γονικό και περιοχές πλησίον του οικισμού 

Γονικού. Το νηπιαγωγείο στο Γονικό βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας ελλείψει 

συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού νηπίων. Στο Νηπιαγωγείο Μεγάλου 

Δερείου λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας και  δύνανται να φοιτήσουν νήπια από 

το Μεγάλο Δέρειο, το Σιδηροχώρι και τον Πετρόλοφο. Το νηπιαγωγείο στο Σιδηροχώρι 

βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας ελλείψει διδακτηρίου. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 
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✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων. 

✓ Μόνο ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει μικρή κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους.  

 
Εικόνα 250: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ορφέα 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 
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Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 20 

νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΑΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 25 

νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 12 

νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 20 νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Ορφέα είναι δυνατή η λειτουργία τεσσάρων (4) τμημάτων διδασκαλίας και η 

φοίτηση μέχρι 77 νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΛΑΒΑΡΩΝ 1 10 1 20 20 

ΑΓΡΙΑΝΗΣ 1 13 1 25 25 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ 1 6 1 20 20 

ΡΟΥΣΣΑΣ 1 4 1 12 12 

ΣΥΝΟΛΟ 4 33 4 77 77 

Πίνακας 262: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορφέα και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 251: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορφέα 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν 5 τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 49 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 30 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δημοτική Ενότητα Ορφέα λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο, στα 

Λάβαρα, στο οποίο λειτουργούν πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν  μαθητές 

από τους οικισμούς της Δ.Ε. Ορφέα εκτός από τους όλους τους οικισμούς της περιοχής 

του Αγριάνης – Ρούσσας – Μεγάλου Δερείου, οι μαθητές των οποίων φοιτούν στα 

Μειονοτικά Σχολεία Αγριάνης, Ρούσσας, Γονικού, Σιδηροχωρίου και Μεγάλου 

Δερείου. Στο Πρωτοκλήσι όπου λειτουργούσε δημοτικό σχολείο έχει καταργηθεί λόγω 

της μείωσης του αριθμού των μαθητών και τη μη πλήρωση του απαραίτητου αριθμού 

για τη λειτουργία του.  
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✓ Τα δημοτικό σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο . 

✓ Διαθέτει συνολικά έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

✓ Δεν διαθέτει ξεχωριστές αίθουσες για τη λειτουργία Τμήματος Ένταξης και 

Τάξης Υποδοχής. 

✓ Διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.  

✓ Δεν διαθέτει Γυμναστήριο. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα λειτουργίας Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Επειδή το σχολείο λειτουργεί με 5 τμήματα διδασκαλίας, η έκτη αίθουσα 

διατίθεται για τη λειτουργία των πρόσθετων τμημάτων (Τάξη Υποδοχής κ.ά.). 

 
Εικόνα 252: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Ορφέα 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 
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o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΒΑΡΩΝ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 10 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 60 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της έρευνας 

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΛΑΒΑΡΩΝ 5 49 6 150 60 

Πίνακας 263: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Ορφέα και αποτύπωση της λειτουργίας του  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 253: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Ορφέα 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 33 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 4 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 77 νήπια. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ορφέα, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ορφέα, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Ορφέα 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι πρέπει να εξευρεθεί χώρος για τη λειτουργία του 

νηπιαγωγείου στον οικισμό του Σιδηροχωρίου, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις 

σχολικής διαρροής. 
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Επισημαίνουμε το γεγονός ότι στα παραπάνω δημόσια νηπιαγωγεία δεν 

υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός 

Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 4 ΤΜΗΜΑΤΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

33 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  
77 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 264: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορφέα, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 254: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ορφέα 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του μοναδικού δημόσιου δημοτικού σχολείου, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργεί με 5 τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 49 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο υπάρχον δημόσιο δημοτικό 

σχολείο δύνανται να λειτουργήσουν 6 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν 

μέχρι 150 μαθητές. 

επαρκούν 
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Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ορφέα, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ορφέα, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι Δημοτικό Σχολείο Λαβάρων επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 

φοίτησης των μαθητών. 

Στο Δημοτικό Σχολείο Λαβάρων υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης της έκτης 

αίθουσας διδασκαλίας, ώστε να λειτουργήσει με τρόπο εύρυθμο το Τμήμα Ένταξης 

και η Τάξη Υποδοχής. 

Οι μαθητές από τους οικισμούς της περιοχής Αγριάνης – Ρούσσας – Μεγάλου 

Δερείου, θα φοιτούν στα Μειονοτικά Σχολεία Αγριάνης, Ρούσσας, Γονικού, 

Σιδηροχωρίου και Μεγάλου Δερείου.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ 6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

49 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

150 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 265: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Ορφέα, αποτύπωση της λειτουργίας του  βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 255: Πρόταση της έρευνας για το δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Ορφέα  

επαρκεί 
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2.2.5.3 Δημοτική Ενότητα Τυχερού 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Τυχερού από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει παύσει τη λειτουργία του, 

λόγω συγχώνευσης, ένα (1) νηπιαγωγείο (2ο Τυχερού). Σήμερα λειτουργεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 39 νήπια Α΄ και Β΄ 

ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Τυχερού, το Δημοτικό Σχολείο Τυχερού από το 2010 μέχρι και σήμερα 

έχει υποβιβασθεί τρεις φορές. Σήμερα λειτουργεί με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας στα 

οποία φοιτούν 99 μαθητές και μαθήτριες.  

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Τυχερού παρουσίαζαν μια σχετική σταθερότητα με μικρές 

αυξομειώσεις μέχρι το 2018, με εξαίρεση το έτος 2012 όπου παρουσιάζουν 

κατακόρυφη μείωση. Το 2019 αποτυπώνεται μια σαφέστατη μείωση η οποία θα 

συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, όπως φαίνεται από τις δύο 

μαθηματικές μεθόδους. Αντίθετα οι δύο στατιστικές μέθοδοι προβλέπουν 

σταθεροποίηση του αριθμού των γεννήσεων, ίσως και μικρή αύξηση, με βάση τον 

αριθμό του έτους 2019. Οι προβλέψει ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες 

θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία 

θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι 

σημαντικό να επισημάνουμε ότι η χρονική περίοδος μείωσης των γεννήσεων σχετίζεται 

σε μεγάλο βαθμό με τη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ. Ε. Τυχερού 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 

ΕΛ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 20 20 20 20 

2001 17 17 17 17 

2002 25 25 25 25 

2003 18 18 18 18 

2004 27 27 27 27 

2005 25 25 25 25 
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2006 25 25 25 25 

2007 17 17 17 17 

2008 18 18 18 18 

2009 31 31 31 31 

2010 21 21 21 21 

2011 22 22 22 22 

2012 8 8 8 8 

2013 21 21 21 21 

2014 16 16 16 16 

2015 20 20 20 20 

2016 19 19 19 19 

2017 18 18 18 18 

2018 22 22 22 22 

2019 15 15 15 15 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 14 14 18 18 

2021 14 14 17 17 

2022 13 13 17 17 

2023 13 13 17 17 

2024 12 12 17 17 

2025 12 12 16 16 

2026 11 11 16 16 

2027 11 11 16 16 

2028 10 10 16 16 

2029 10 10 15 15 

2030 10 10 15 15 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -52% -52% -24% -23% 

2010-2030 -54% -54% -28% -27% 

2019-2030 -36% -36% 1% 2% 

Πίνακας 266: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Τυχερού (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι παρατηρούνται αποκλίσεις ανάμεσα στις δύο γεωμετρικές 

προβολές (που παρουσιάζουν πιο μειωμένες τιμές στις γεννήσεις) και σε αυτές της 

γραμμικής παλινδρόμησης και εκθετικής εξομάλυνσης (που παρουσιάζουν πιο 

αυξημένες τιμές στις γεννήσεις). Παρόλα αυτά όμως, διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός 

των γεννήσεων προβλέπεται μειωμένος χωρίς να απέχει πολύ από τον αριθμό των 

γεννήσεων του έτους 2019. 
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Εικόνα 256: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Τυχερού με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Τυχερού 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 25 2011-2012 26 104% 

2007 17 2012-2013 21 124% 

2008 18 2013-2014 21 117% 

2009 31 2014-2015 25 81% 

2010 21 2015-2016 24 114% 

2011 22 2016-2017 29 132% 

2012 8 2017-2018 14 175% 

2013 21 2018-2019 24 114% 

2014 16 2019-2020 14 88% 

2015 20 2020-2021 24 120% 

Μέσος όρος 117% 

Πίνακας 267: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Τυχερού 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη (πλην του 2014-15 και του 

2019-20) ο αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην 

Δ.Ε. Τυχερού. Συγκεκριμένα κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 17% περισσότερες από 

τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο αυτής της αύξησης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως 

να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μία πιθανότητα είναι ότι ένα ποσοστό των παιδιών 

να γεννήθηκε σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές άλλης πόλης (η δήλωση της 

γέννησης ενός παιδιού γίνεται στην πόλη γέννησης και όχι στην πόλη της μόνιμης 

κατοικίας των γονέων). Επίσης μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των 

κατοίκων (μεταθέσεις στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.) καθώς και σε 

εγγραφές αλλοδαπών νηπίων. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα.  

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Τυχερού 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 25 2011-2012   26 

2007 17 2012-2013   21 

2008 18 2013-2014   21 

2009 31 2014-2015   25 

2010 21 2015-2016   24 

2011 22 2016-2017   29 

2012 8 2017-2018   14 

2013 21 2018-2019   24 

2014 16 2019-2020 23 14 

2015 20 2020-2021 15 24 

2016 19 2021-2022 17 22 

2017 18 2022-2023 21 21 

2018 22 2023-2024 15 26 

2019 15 2024-2025 17 18 

2020 18 2025-2026 17 21 

2021 17 2026-2027 17 20 

2022 17 2027-2028 16 20 

2023 17 2028-2029 16 20 

2024 17 2029-2030 16 19 

2025 16 2030-2031 16 19 

Πίνακας 268: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Τυχερού 
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Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. Τέλος, όσον αφορά την εξέλιξη του μαθητικού 

πληθυσμού, φαίνεται ότι ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων θα παραμείνει σταθερός 

ενώ προς το τέλος της δεκαετίας θα υπάρξει μια μικρή μείωση. 

 
Εικόνα 257: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 
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τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Τυχερού 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 17           100% 

2002 25         88% 88% 

2003 18       117% 106% 100% 

2004 27     81% 78% 74% 89% 

2005 25   72% 68% 68% 60% 64% 

2006 25 88% 88% 88% 96% 84% 84% 

2007 17 118% 100% 106% 118% 129% 106% 

2008 18 89% 94% 94% 83% 56% 61% 

2009 31 61% 68% 71% 58% 55% 55% 

2010 21 100% 95% 81% 86% 86%   

2011 22 105% 82% 77% 73%     

2012 8 150% 138% 163%       

2013 21 110% 90%         

2014 16 106%           

Μέσος Όρος 103% 92% 92% 86% 82% 83% 

Πίνακας 269: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε Τυχερού 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των παιδιών που 

γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται σε εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμού και στη μετανάστευση.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα  και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης (επιλέξαμε το αισιόδοξο σενάριο), 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα  που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα  και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Τυχερού  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 25 2012-2013 22 18 22 21 22 17 122 

2007 17 2013-2014 20 22 17 21 19 22 121 

2008 18 2014-2015 16 17 22 17 20 18 110 

2009 31 2015-2016 19 17 18 24 15 24 117 

2010 21 2016-2017 21 21 17 20 21 16 116 

2011 22 2017-2018 23 20 22 15 22 21 123 

2012 8 2018-2019 12 18 17 18 10 18 93 

2013 21 2019-2020 23 11 17 18 17 11 97 

2014 16 2020-2021 17 19 13 15 18 17 99 

2015 20 2021-2022 21 15 19 7 18 17 97 

2016 19 2022-2023 20 18 15 18 7 18 96 

2017 18 2023-2024 19 17 18 14 17 7 92 

2018 22 2024-2025 23 17 17 17 13 17 104 

2019 15 2025-2026 15 20 17 16 16 13 98 

2020 18 2026-2027 18 14 20 15 16 17 100 

2021 17 2027-2028 18 16 14 19 15 16 97 

2022 17 2028-2029 18 16 16 13 18 15 96 

2023 17 2029-2030 17 16 16 15 12 18 95 

2024 17 2030-2031 17 16 16 15 14 12 90 

Πίνακας 270: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Τυχερού 

Παρατηρώντας τον προηγούμενο πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

ο αριθμός θα παραμείνει σταθερός ενώ μακροπρόθεσμα θα σημειωθεί μια σταδιακή 

μείωση της τάξης του 9%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη, κτλ.  
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Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, με το ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Τυχερού  

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           90% 95% 

2009-2010         95% 95% 120% 

2010-2011       94% 100% 88% 107% 

2011-2012 26 85% 100% 100% 109% 88% 100% 

2012-2013 21 95% 85% 106% 111% 110% 82% 

2013-2014 21 76% 106% 100% 88% 67% 110% 

2014-2015 25 76% 111% 105% 82% 94% 100% 

2015-2016 24 88% 95% 85% 106% 100%   

2016-2017 29 79% 78% 94% 88%     

2017-2018 14 86% 92% 118%       

2018-2019 24 96% 83%         

2019-2020 14 121%           

Μέσος Όρος 89% 94% 100% 97% 92% 102% 

Πίνακας 271: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
της Δ.Ε. Τυχερού  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα , όπως μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με 

κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Τυχερού 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 26 2012-2013 22 18 22 21 22 17 122 

2012-2013 21 2013-2014 20 22 17 21 19 22 121 

2013-2014 21 2014-2015 16 17 22 17 20 18 110 

2014-2015 25 2015-2016 19 17 18 24 15 24 117 

2015-2016 24 2016-2017 21 21 17 20 21 16 116 

2016-2017 29 2017-2018 23 20 22 15 22 21 123 

2017-2018 14 2018-2019 12 18 17 18 10 18 93 

2018-2019 24 2019-2020 23 11 17 18 17 11 97 

2019-2020 14 2020-2021 17 19 13 15 18 17 99 

2020-2021 24 2021-2022 21 16 19 13 14 18 101 

2021-2022 22 2022-2023 20 20 16 19 12 14 100 

2022-2023 21 2023-2024 19 19 20 16 17 12 102 

2023-2024 26 2024-2025 23 18 19 20 14 17 110 

2024-2025 18 2025-2026 16 21 18 18 18 15 105 

2025-2026 21 2026-2027 18 15 22 17 17 18 107 

2026-2027 20 2027-2028 18 17 15 21 16 17 104 

2027-2028 20 2028-2029 18 17 17 14 19 16 102 

2028-2029 20 2029-2030 18 17 17 17 13 20 101 

2029-2030 19 2030-2031 17 16 17 17 15 13 96 

Πίνακας 272: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Τυχερού 

Παρατηρώντας τον προηγούμενο πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

ο αριθμός θα παραμείνει σταθερός με μια μικρή μάλιστα αύξηση, συγκριτικά με τα 

δεδομένα του σχολικού έτους 2020-21. Αυτό βέβαια θα ισχύσει υπό την προϋπόθεση 

ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα 

και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι και με τις δύο μεθόδους πρόβλεψης των μαθητών και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα 

συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των μαθητών στο δημοτικό 

σχολείο Τυχερού θα παραμείνει σταθερός.  
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Εικόνα 258: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Τυχερού από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 39 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 90 και 45 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης τραπεζαρία – 

κουζίνα επιφάνειας 10 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στο Νηπιαγωγείο Τυχερού λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας και  δύνανται 

να φοιτήσουν νήπια από όλους τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού.  

✓ Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο δημόσιο ιδιόκτητο χώρο . 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων. 

✓ Δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 
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✓ Διαθέτει μικρή κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο.  

 

 
Εικόνα 259: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Τυχερού 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 43 

νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ (2,5 
ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΝΓ ΤΥΧΕΡΟΥ 2 39 2 43 43 

ΣΥΝΟΛΟ 2 39 2 43 43 

Πίνακας 273: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Τυχερού και αποτύπωση της λειτουργίας του βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 260: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Τυχερού 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν 6 τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 99 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  
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o Αίθουσα επιφάνειας 34 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης.  

o Αίθουσα επιφάνειας 19 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας 119 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 50 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δημοτική Ενότητα Τυχερού λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο στο οποίο 

λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Τα δημοτικό σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο . 

✓ Διαθέτει συνολικά οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

✓ Διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

✓ Διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.  

✓ Δεν διαθέτει Γυμναστήριο. 

✓ Διαθέτει αίθουσα λειτουργίας Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

 
Εικόνα 261: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Τυχερού 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 200 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 144 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της έρευνας 

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλία

ς 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΤΥΧΕΡΟΥ 6 99 8 200 144 

Πίνακας 274: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Τυχερού και αποτύπωση της λειτουργίας του  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 262: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Τυχερού 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου, σύμφωνα με την 

οποία λειτουργούν 2 τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 39 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία 

στο υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο δύναται η λειτουργία 2 τμημάτων 

διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 43 νηπίων. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Τυχερού, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Τυχερού, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο στο Τυχερό επαρκεί για να 

καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής του Τυχερού. 

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο δημόσιο νηπιαγωγείο 

δεν υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός 

Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ).  
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

39 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  
43 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ 

- 

Πίνακας 275: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Τυχερού, αποτύπωση της λειτουργίας του βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 

Εικόνα 263: Πρόταση της έρευνας για το νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Τυχερού 

 
Εικόνα 264: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στην πόλη του Σουφλίου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

επαρκεί 
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Εικόνα 265: Γεωγραφική κατανομή περιφερειακών νηπιαγωγείων του Δήμου Σουφλίου (Ο χάρτης αντλήθηκε από 

το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του μοναδικού δημόσιου δημοτικού σχολείου, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργεί με 6 τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 99 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο υπάρχον δημόσιο δημοτικό 

σχολείο δύνανται να λειτουργήσουν 8 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν 

μέχρι 200 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Τυχερού, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Τυχερού, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα  ανέρχεται στους 18 περίπου μαθητές. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο δημοτικό σχολείο επαρκεί για να καλύψει 

τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών. 
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Στο δημοτικό σχολείο Τυχερού υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης δύο 

επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας, ώστε να λειτουργήσει με τρόπο εύρυθμο τόσο το 

πρωινό πρόγραμμα του σχολείου όσο και το απογευματινό ολοήμερο. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 6 ΤΜΗΜΑΤΑ 8 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

99 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

200 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 276: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Τυχερού, αποτύπωση της λειτουργίας του  βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 266: Πρόταση της έρευνας για το δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Τυχερού 

 

επαρκεί 
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Εικόνα 267: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων Σουφλίου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

 
Εικόνα 268: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων στο Δήμο Σουφλίου (εκτός των δημοτικών σχολείων 

της πόλης του Σουφλίου) (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και 
επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 
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Εικόνα 269: Γεωγραφική κατανομή των δημόσιων και μειονοτικών δημοτικών σχολείων στο Δήμο Σουφλίου (Ο 

χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της 
έρευνας) 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Σουφλίου, συνοψίζουμε τις 

προτάσεις – επισημάνσεις μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Να εξευρεθεί χώρος για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου στον οικισμό του 

Σιδηροχωρίου, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις σχολικής διαρροής. 

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών περιφερειών των 

νηπιαγωγείων στην πόλη του Σουφλίου, ώστε να υπάρξει ορθολογικότερη 

κατανομή των νηπίων, λαμβάνοντας υπόψη τη διδακτηριακή κατάσταση των 

νηπιαγωγείων. 
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2.3. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Στην Π.Ε. Καβάλας λειτουργούν ογδόντα δύο (82) νηπιαγωγεία με εκατόν είκοσι 

εννέα (129) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 2.155 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Στην Π.Ε. Καβάλας λειτουργούν εξήντα τρία (63) δημοτικά σχολεία με 

τετρακόσια εβδομήντα (470) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 7.402 μαθητές 

και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας σημειώνει τη μεγαλύτερη μείωση στις 

γεννήσεις, από όλες τις Περιφερειακές Ενότητας της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, καθ’ όλη την 20ετία 2000-2019 με ποσοστό μεταβολής των 

γεννήσεων -34%, ενώ την τελευταία δεκαετία 2010-2019 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 

και άλλο αγγίζοντας το -36%. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε την 

διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας από το 2000 

έως τα 2019 και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων σε επίπεδο Δήμων.  

Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας   

Έτος Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ  Δ. ΝΕΣΤΟΥ  Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ  Δ. ΘΑΣΟΥ  Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ  

2000 858 144 222 128 1.352 

2001 860 147 227 129 1.363 

2002 793 167 226 110 1.296 

2003 808 180 172 104 1.264 

2004 810 161 179 98 1.248 

2005 861 138 197 118 1.314 

2006 697 199 287 115 1.298 

2007 729 185 261 126 1.301 

2008 714 219 303 142 1.378 

2009 735 201 335 136 1.407 

2010 687 209 336 144 1.376 

2011 677 187 258 111 1.233 

2012 599 160 254 102 1.115 

2013 532 194 276 118 1.120 

2014 527 190 249 115 1.081 

2015 575 171 288 87 1.121 

2016 533 177 248 103 1.061 

2017 472 202 237 102 1.013 

2018 441 156 225 92 914 

2019 434 158 202 93 887 
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Ποσοστό 
μεταβολής 
2000-2019 

-49% 10% -9% -27% -34% 

Ποσοστό 
μεταβολής 
2010-2019 

-37% -24% -40% -35% -36% 

Πίνακας 277: Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας σε επίπεδο δήμων  

Για την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων) της Π.Ε. Καβάλας για 

την επόμενη δεκαετία χρειαζόμασταν στοιχεία των γεννήσεων. Η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρέχει στοιχεία γεννήσεων έως το 2019 βάση των οποίων θα 

μπορούσαμε να υπολογίσουμε τον εν δυνάμει μαθητικό πληθυσμό για τα 

νηπιαγωγεία έως το σχολικό έτος 2024-25 και για τα δημοτικά σχολεία έως το σχολικό 

έτος 2025-26. Επειδή όμως η έρευνα μας επεκτείνεται έως το σχολικό έτος 2030-31 

ήταν απαραίτητο να προβούμε στην πρόβλεψη των γεννήσεων τουλάχιστον για τα 

επόμενα 7 έτη. 

Για την υλοποίηση των προβλέψεων χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία για τις 

γεννήσεις από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το χρονικό διάστημα από 

το 2000 έως το 2019. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος των τιμών που διαθέτουμε τόσο 

καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα καθώς θα παρουσιάζουν τη διαχρονική τάση των 

γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας και θα αποφύγουμε τα τυχόν σφάλματα από 

απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να συνέβησαν στην περιοχή σε μια συγκεκριμένη 

περίοδο. 

Όπως έχουμε προαναφέρει επιθυμητό είναι να γίνεται η πρόβλεψη με 

περισσότερες από μια μεθόδους, για να συγκρίνονται οι αποκλίσεις μεταξύ τους και 

να επιλέγεται αυτή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αληθοφάνεια (στη βάση και των 

άλλων χαρακτηριστικών της περιοχής). 

 Εφαρμόσαμε τη γεωμετρική προβολή, από τις μαθηματικές μεθόδους, σε δυο 

εκδοχές χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις των τελευταίων 5 ετών (2015-2019) και των 

τελευταίων 15 ετών (2005 – 2019). Ενώ από τις στατιστικές μεθόδους εφαρμόσαμε 

τη γραμμική παλινδρόμηση και την εκθετική εξομάλυνση χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις από το 2000 έως το 2019. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων 

της Π.Ε. Καβάλας από το 2000 έως το 2019, στοιχεία που μας διατέθηκαν από την 

ΕΛΣΤΑΤ, τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις 

προαναφερόμενες προβολές καθώς και την ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με 

βάση τα αποτελέσματα της κάθε προβολής. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι 

οι γεννήσεις στην Π.Ε. Καβάλας παρουσιάζουν μια μικρή αυξομείωση από το 2000 

έως το 2010 και από το 2011 μέχρι το 2019 οι γεννήσεις μειώθηκαν σημαντικά. Η 
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μείωση των γεννήσεων προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και στα επόμενα έτη, 

σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές. Τα αποτελέσματα της προβολής της 

εκθετικής εξομάλυνσης παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση στις γεννήσεις και είναι 

το απαισιόδοξο σενάριο ενώ της γραμμικής παλινδρόμησης σημειώνουν τη 

μικρότερη μείωση και χαρακτηρίζετε ως το αισιόδοξο σενάριο. Η πρόγνωση ισχύει 

υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην 

περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση 

των γεννήσεων ταυτίζεται με τη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας 

μας. 

  

Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Π. Ε. Καβάλας 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 

2015 έως 
2019 (5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 1.352 1.352 1.352 1.352 

2001 1.363 1.363 1.363 1.363 

2002 1.296 1.296 1.296 1.296 

2003 1.264 1.264 1.264 1.264 

2004 1.248 1.248 1.248 1.248 

2005 1.314 1.314 1.314 1.314 

2006 1.298 1.298 1.298 1.298 

2007 1.301 1.301 1.301 1.301 

2008 1.378 1.378 1.378 1.378 

2009 1.407 1.407 1.407 1.407 

2010 1.376 1.376 1.376 1.376 

2011 1.233 1.233 1.233 1.233 

2012 1.115 1.115 1.115 1.115 

2013 1.120 1.120 1.120 1.120 

2014 1.081 1.081 1.081 1.081 

2015 1.121 1.121 1.121 1.121 

2016 1.061 1.061 1.061 1.061 

2017 1.013 1.013 1.013 1.013 

2018 914 914 914 914 

2019 887 887 887 887 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 840 871 974 843 

2021 795 855 952 809 

2022 752 839 930 767 

2023 712 824 908 725 

2024 674 809 886 684 

2025 638 794 863 642 

2026 604 780 841 601 

2027 572 766 819 561 

2028 541 752 797 520 

2029 512 738 775 482 

2030 485 725 753 441 
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Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 

2000-2030 -64% -46% -44% -67% 

2010-2030 -65% -47% -45% -68% 

2019-2030 -45% -18% -15% -50% 

Πίνακας 278: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Π. Ε. Καβάλας (2000-2019), αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 και ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι και οι τέσσερις προβολές παρουσιάζουν μείωση στον αριθμό των 

γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία.  

Εικόνα 270: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Π.Ε. Καβάλας με βάση τις μαθηματικές και 
στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Η πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31 προδιαθέτει τη διάθεση 

στοιχείων για τις γεννήσεις τουλάχιστον έως το 2026 και την καταγραφή των 

εγγραφέντων μαθητών στα νηπιαγωγεία για τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία για τις γεννήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2001 έως το 2019 

και τα αποτελέσματα των προβλέψεων από το 2020 έως 2026 καθώς και τις εγγραφές 

των μαθητών στα νηπιαγωγεία για τα σχολικά έτη 2013-14 έως και το 2020-21, 

στοιχεία που μας διέθεσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Δεν 

ήταν δυνατό στην πρόβλεψή μας να λάβουμε υπόψη τα προηγούμενα δέκα σχολικά 
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έτη, καθώς από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας μας διατέθηκαν στοιχεία μαθητικού 

πληθυσμού από το σχολικό έτος 2013-2014 και όχι προγενέστερα. 

Από το σχολικό έτος 2019-20 είναι υποχρεωτική η φοίτηση των νηπίων Β΄ 

ηλικίας (προνήπια). Επειδή όμως δεν υπάρχει αξιόπιστο δείγμα μαθητικού 

πληθυσμού στον αριθμό των νηπίων Β΄ ηλικίας (προνήπια) για τα προηγούμενα έτη, 

δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη τους για τα επόμενα. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία που 

αφορούν στον αριθμό των προνηπίων και απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες 

είναι ενδεικτικά.  

Για την πρόβλεψη των νηπίων σε πρώτη φάση επιχειρήσαμε να εφαρμόσουμε 

τις ίδιες μεθόδους προβολής, όπως στην περίπτωση της πρόβλεψης των γεννήσεων 

(τη γραμμική παλινδρόμηση και την εκθετική εξομάλυνση). Τα αποτελέσματα που 

μας έδωσαν οι προαναφερόμενοι μέθοδοι δεν ήταν ρεαλιστικά, για τον λόγο αυτό 

απορρίψαμε τις μεθόδους αυτές και πραγματοποιήσαμε την πρόβλεψη με βάση τον 

μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που πήγαν στο νηπιαγωγείο μετά 

από πέντε έτη χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις από το 2006 έως το 2025 και τον 

αριθμό των εγγεγραμμένων νηπίων για τα σχολικά έτη 2013-14 έως 2020-21.  

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα σχολικά έτη από το 2013-2014 έως το 2020-2021 όπως 

απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις,  
 Π.Ε. Καβάλας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2008 1.378 2013-2014 1.181 86% 

2009 1.407 2014-2015 1.206 86% 

2010 1.376 2015-2016 1.205 88% 

2011 1.233 2016-2017 1.105 90% 

2012 1.115 2017-2018 1.043 94% 

2013 1.120 2018-2019 1.145 102% 

2014 1.081 2019-2020 1.124 104% 

2015 1.121 2020-2021 1.109 99% 

Μέσος όρος 93% 

Πίνακας 279: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 

στην Π.Ε. Καβάλας 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών 

που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία παρουσιάζει απόκλιση από τον αριθμό των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Π.Ε. Καβάλας. Συγκεκριμένα, 
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λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εγγραφών και των γεννήσεων διαπιστώνουμε ότι 

κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι σε ποσοστό 7% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον 

ακριβή λόγο αυτής της απόκλισης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε 

κάποιες υποθέσεις. Ένα ποσοστό οφείλεται στη φοίτηση των νηπίων σε ιδιωτικά 

νηπιαγωγεία για τα οποία δεν έχουμε στοιχεία. Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι ένα 

ποσοστό των παιδιών γεννήθηκε στο Νοσοκομείο ή κλινικές της Καβάλας, όπου και 

δηλώθηκε, αλλά η μόνιμη κατοικία των γονέων είναι σε άλλη περιφερειακή ενότητα. 

Επίσης μπορεί να οφείλεται σε εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (μεταθέσεις 

στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.) και στη μετανάστευση. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των οκτώ προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 

νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Π.Ε. Καβάλας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις  Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2008 1.378 2013-2014   1.181 

2009 1.407 2014-2015   1.206 

2010 1.376 2015-2016   1.205 

2011 1.233 2016-2017   1.105 

2012 1.115 2017-2018   1.043 

2013 1.120 2018-2019   1.145 

2014 1.081 2019-2020   1.124 

2015 1.121 2020-2021 1046 1.109 

2016 1.061 2021-2022 1003 991 

2017 1.013 2022-2023 905 946 

2018 914 2023-2024 878 854 

2019 887 2024-2025 965 829 

2020 974 2025-2026 943 910 

2021 952 2026-2027 921 889 

2022 930 2027-2028 899 869 

2023 908 2028-2029 877 848 

2024 886 2029-2030 855 827 

2025 863 2030-2031 833 807 

Πίνακας 280: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση, Π.Ε. Καβάλας 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται η μακροπρόθεσμη σταδιακή σημαντική μείωση του 
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αριθμού των φοιτώντων νηπίων, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα είναι -27%. 

Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η απόκλιση μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 

 
Εικόνα 271: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων των προηγούμενων ετών 2013-2021 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Η πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31 προδιαθέτει τη διάθεση 

στοιχείων για τις γεννήσεις τουλάχιστον έως το 2024 και την καταγραφή των 

εγγραφέντων μαθητών στα δημοτικά σχολεία για τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία για τις γεννήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2001 έως το 2019 

και τα αποτελέσματα των προβλέψεων από το 2020 έως 2024 καθώς και τις εγγραφές 

των μαθητών στα δημοτικά σχολεία για τα σχολικά έτη 2013-14 έως και το 2020-21, 

στοιχεία που μας διέθεσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. 
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α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2002 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 

 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Π.Ε. Καβάλας 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2002 1.296           103% 

2003 1.264         100% 100% 

2004 1.248       100% 101% 102% 

2005 1.314     99% 99% 98% 98% 

2006 1.298   99% 99% 99% 99% 102% 

2007 1.301 100% 99% 100% 100% 99% 99% 

2008 1.378 98% 97% 96% 96% 97% 97% 

2009 1.407 97% 96% 97% 97% 100% 98% 

2010 1.376 96% 94% 94% 97% 95%   

2011 1.233 94% 94% 101% 100%     

2012 1.115 103% 107% 102%       

2013 1.120 108% 106%         

2014 1.081 107%           

Μέσος Όρος 100% 99% 98% 98% 99% 100% 

Πίνακας 281: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Π.Ε. Καβάλας 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο δημοτικό σχολείο. Το 

ποσοστό απόκλισης 1-2% πιθανότατα οφείλεται σε εσωτερικές μετακινήσεις 

πληθυσμού, σε μαθητές που γεννήθηκαν και δηλώθηκαν στην Καβάλα αλλά 

διαμένουν σε άλλη δημοτική ενότητα και στη μετανάστευση.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που φοίτησαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τάξη και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση τη 

μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης (επιλέξαμε το αισιόδοξο σενάριο), 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τάξη που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα 
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απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τάξη και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των εγγραφέντων 

μαθητών ανά τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Π.Ε. Καβάλας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 1.301 2013-2014 1.304 1.281 1.299 1.253 1.266 1.336 7.739 

2008 1.378 2014-2015 1.351 1.293 1.281 1.296 1.265 1.264 7.750 

2009 1.407 2015-2016 1.364 1.335 1.304 1.287 1.293 1.271 7.854 

2010 1.376 2016-2017 1.317 1.353 1.329 1.305 1.285 1.292 7.881 

2011 1.233 2017-2018 1.158 1.287 1.361 1.316 1.282 1.320 7.724 

2012 1.115 2018-2019 1.144 1.153 1.298 1.364 1.338 1.289 7.586 

2013 1.120 2019-2020 1.209 1.198 1.240 1.330 1.412 1.337 7.726 

2014 1.081 2020-2021 1.153 1.189 1.132 1.233 1.312 1.383 7.402 

2015 1.121 2021-2022 1.124 1.070 1.102 1.098 1.218 1.375 6.987 

2016 1.061 2022-2023 1.064 1.109 1.064 1.103 1.101 1.232 6.673 

2017 1.013 2023-2024 1.016 1.050 1.103 1.064 1.106 1.114 6.454 

2018 914 2024-2025 916 1.003 1.044 1.104 1.068 1.119 6.254 

2019 887 2025-2026 889 905 997 1.045 1.107 1.080 6.023 

2020 974 2026-2027 977 878 900 997 1.048 1.120 5.920 

2021 952 2027-2028 955 964 873 900 1.001 1.060 5.752 

2022 930 2028-2029 932 942 959 873 903 1.012 5.622 

2023 908 2029-2030 910 920 937 959 876 913 5.516 

2024 886 2030-2031 888 898 915 937 962 886 5.488 

Πίνακας 282: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Π.Ε. Καβάλας 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

ξεπεράσει το 25%. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
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Αρχικά υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2013-2014 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νηπίων που 

γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 8% μεγαλύτερο και πιθανών να οφείλεται στο 

ποσοστό των νηπίων που ήταν εγγεγραμμένα σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Το ποσοστού 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, 

παρουσιάζει μια μικρή διακύμανση από χρονιά σε χρονιά ενώ ο μέσος όρος της 

δεκαετίας αγγίζει το 100%. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Καβάλας 

Σχολικό έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2008-2009             100% 

2009-2010           101% 100% 

2010-2011         100% 100% 100% 

2011-2012       100% 100% 100% 103% 

2012-2013     99% 101% 100% 98% 101% 

2013-2014 1.181 114% 99% 100% 99% 102% 100% 

2014-2015 1.206 113% 99% 101% 100% 104% 98% 

2015-2016 1.205 109% 98% 101% 102% 99%   

2016-2017 1.105 105% 100% 108% 99%     

2017-2018 1.043 110% 105% 94%       

2018-2019 1.145 106% 98%         

2019-2020 1.124 103%           

Μέσος Όρος 108% 100% 101% 100% 100% 100% 

Πίνακας 283: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Π.Ε. Καβάλας  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ακολουθεί πίνακας με τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών σχολείων 

όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα 

δημοτικά σχολεία ανά τάξη που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με 

μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 
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γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Καβάλας 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2012-2013   2013-2014 1.304 1.281 1.299 1.253 1.266 1.336 7.739 

2013-2014 1.181 2014-2015 1.351 1.293 1.281 1.296 1.265 1.264 7.750 

2014-2015 1.206 2015-2016 1.364 1.335 1.304 1.287 1.293 1.271 7.854 

2015-2016 1.205 2016-2017 1.317 1.353 1.329 1.305 1.285 1.292 7.881 

2016-2017 1.105 2017-2018 1.158 1.287 1.361 1.316 1.282 1.320 7.724 

2017-2018 1.043 2018-2019 1.144 1.153 1.298 1.364 1.338 1.289 7.586 

2018-2019 1.145 2019-2020 1.209 1.198 1.240 1.330 1.412 1.337 7.726 

2019-2020 1.124 2020-2021 1.153 1.189 1.132 1.233 1.312 1.383 7.402 

2020-2021 1.109 2021-2022 1.203 1.149 1.196 1.134 1.238 1.315 7.234 

2021-2022 991 2022-2023 1.075 1.199 1.155 1.198 1.139 1.240 7.006 

2022-2023 946 2023-2024 1.027 1.071 1.206 1.158 1.203 1.141 6.805 

2023-2024 854 2024-2025 926 1.023 1.077 1.208 1.162 1.205 6.602 

2024-2025 829 2025-2026 899 923 1.029 1.080 1.213 1.164 6.307 

2025-2026 910 2026-2027 987 896 928 1.031 1.084 1.215 6.141 

2026-2027 889 2027-2028 965 984 901 930 1.035 1.086 5.900 

2027-2028 869 2028-2029 942 962 989 903 934 1.037 5.766 

2028-2029 848 2029-2030 920 939 967 991 906 935 5.659 

2029-2030 827 2030-2031 898 917 944 969 995 908 5.630 

Πίνακας 284: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Π.Ε. Καβάλας 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

ανέλθει σε ποσοστό 24% περίπου. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ισχύει υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε Καβάλας 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις δυο προαναφερόμενες 

μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει 

σημαντική απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα 
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συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία θα παρουσιάσει σημαντική μείωση. 

 
Εικόνα 272: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Καβάλας από 

το σχολικό έτος 2013-14 έως το 2030-31 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στην Π.Ε. Καβάλας λειτουργούν σαράντα επτά (47) νηπιαγωγεία με ένα (1) 

τμήμα διδασκαλίας, είκοσι πέντε (25) νηπιαγωγεία με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας, 

οκτώ (8) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας και δύο (2) νηπιαγωγεία με 

τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας.  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων:  

Από τα εκατόν είκοσι εννέα (129) τμήματα διδασκαλίας, τα εβδομήντα τρία 

(75) λειτουργούν σε αυτόνομες αίθουσες σε ιδιόκτητους χώρους,  πενήντα τέσσερα 

(52) σε αίθουσες που λειτουργούν συστεγαζόμενες με δημοτικά σχολεία, ένα (1) σε 

μισθωμένο χώρο και ένα (1) σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ.  
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Εικόνα 273: Καταλληλότητα αιθουσών νηπιαγωγείων Π.Ε. Καβάλας 

Ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των απαραίτητων επιπλέον αιθουσών που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής αξίας του διδακτηρίου και το 

καταστούν λειτουργικό και σύγχρονο, διαπιστώνεται ότι κανένα νηπιαγωγείο δεν 

διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων, επτά (7) διαθέτουν 

αίθουσα ανάπαυσης, δώδεκα (12) πολυδύναμο χώρο και είκοσι οκτώ (28) κουζίνα – 

τραπεζαρία.  

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία των πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας που αφορούν στα Τμήματα 

Ένταξης διαπιστώνουμε τα εξής: Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε εννέα (9) νηπιαγωγεία 

αλλά ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία του διατίθεται μόνο σε τέσσερα (4) εξ 

αυτών.  

Τέλος, ο αύλειος χώρος είναι επαρκής σε εξήντα εννέα (69) νηπιαγωγεία.  
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Εικόνα 274 Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Π.Ε. Καβάλας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία των 

νηπιαγωγείων: 

Στα ογδόντα δύο (82) νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην Π.Ε. Καβάλας 

μπορούν να λειτουργήσουν, όσο το δυνατόν πιο εύρυθμα, εκατόν τριάντα οκτώ (138) 

τμήματα διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων 

από 2.438 έως 2.667.  
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Εικόνα 275: Δυνατότητα λειτουργίας νηπιαγωγείων στην Π.Ε. Καβάλας 

Σε δεκατρία (13) νηπιαγωγεία μπορούν να αξιοποιηθούν οι επιπλέον αίθουσες 

που διαθέτουν και να λειτουργήσουν με περισσότερα τμήματα. Τα επιπλέον τμήματα 

διδασκαλίας που μπορούν να λειτουργήσουν ανέρχονται συνολικά σε δεκατρία (13). 

Αντίθετα, σε τέσσερα (4) νηπιαγωγεία πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των τμημάτων 

λόγω ακαταλληλότητάς των αιθουσών όπου λειτουργούν (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, πολύ 

μικρές αίθουσες, μισθωμένοι χώροι κ.λπ.). Τα τμήματα διδασκαλίας που πρέπει να 

μειωθούν ανέρχονται συνολικά σε τέσσερα (4).  

Από τα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην Π.Ε. Καβάλας, σε πενήντα (50) 

υπάρχει δυνατότητα φοίτησης μεγαλύτερου αριθμού νηπίων, σε έντεκα (11) 

νηπιαγωγεία ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων πρέπει να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα 

ενώ σε είκοσι ένα (21) νηπιαγωγεία ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων πρέπει να 

μειωθεί.  

Από τα εκατόν είκοσι εννέα (129) τμήματα διδασκαλίας που λειτουργούν σε 

όλα τα νηπιαγωγεία, τα σαράντα οκτώ (48), δηλαδή το 37% των τμημάτων 

διδασκαλίας, λειτουργούν σε αίθουσες που προσεγγίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό το 

κριτήριο χωρητικότητας (2,5 τ.μ./νήπιο) σε συνδυασμό με τον μέγιστο αριθμό 

φοιτώντων νηπίων (25 νήπια/τμήμα). 

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία των απαραίτητων πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας (Τμήματα  Ένταξης) 

και τις αίθουσες – χώρους μέσω των οποίων ολοκληρώνονται με επιτυχία οι 

ψυχοκινητικές δραστηριότητες των νηπίων και εν γένει όλες οι εκπαιδευτικές 

εφαρμογές που συνθέτουν τις διαστάσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, 

πολυδύναμος χώρος κ.λπ.), δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης επιπλέον 

αιθουσών.   



603 
 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στην Π.Ε. Καβάλας λειτουργούν δεκατρία (13) πολυθέσια δημοτικά σχολεία με 

πάνω από δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, δεκαεννέα (19) δημοτικά σχολεία που 

διαθέτουν από επτά (7) έως δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, είκοσι τρία (23) εξαθέσια 

δημοτικά σχολεία, δύο (2) δημοτικά σχολεία με πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας, δύο 

(2) δημοτικά σχολεία με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλία και τέσσερα (4) ολιγοθέσια 

δημοτικά σχολεία. 

 Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για 

τα διδακτήρια των δημοτικών σχολείων:  

Από τα τετρακόσια εβδομήντα (470) τμήματα διδασκαλίας, τα τετρακόσια 

οκτώ (408) λειτουργούν σε αίθουσες που πληρούν το βασικό κριτήριο χωρητικότητας 

που τέθηκε στην έρευνά μας (1,5 τ.μ./μαθητή και δυνατότητα για 25 μαθητές/τμήμα), 

τα πενήντα ένα (51) σε αίθουσες που δεν πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο, τα εννέα 

(9) σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ και τα δύο (2) σε άλλους χώρους – αίθουσες.  

 
Εικόνα 276: Καταλληλότητα αιθουσών των δημοτικών σχολείων της Π.Ε. Καβάλας 

Ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των επιπλέον αιθουσών που συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής αξίας του διδακτηρίου και το καταστούν 

λειτουργικό και σύγχρονο, διαπιστώνεται ότι μόνο τα σαράντα τέσσερα (44) δημοτικά 

σχολεία διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής, τα δέκα εννέα (19) αίθουσα για τη 

λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης, τα είκοσι τρία (23) αίθουσα για τη λειτουργία του 

ολοήμερου προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.), τα είκοσι τρία (23) γυμναστήριο, 

τα είκοσι τρία (23) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τα δώδεκα (12) εργαστήριο 

φυσικών επιστημών.  
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Όσον αφορά τη λειτουργία δύο βασικών πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας, 

του Τμήματος Ένταξης και της Τάξης Υποδοχής, διαπιστώνεται ότι Τμήμα Ένταξης 

λειτουργεί σε τριάντα εννέα (39) δημοτικά σχολεία και ξεχωριστή αίθουσα 

διδασκαλίας διατίθεται στα τριάντα πέντε (35) ενώ Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε 

είκοσι πέντε (25) δημοτικά σχολεία αλλά ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας διατίθεται 

μόνο στα δώδεκα (12).  

Τέλος, ο αύλειος χώρος είναι επαρκής σε πενήντα πέντε (55) δημοτικά σχολεία 

και σε οκτώ (8) είναι μικρός.  

 
Εικόνα 277: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Καβάλας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 
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των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών 

σχολείων: 

Στην Π.Ε. Καβάλας μπορούν να λειτουργήσουν, όσο το δυνατόν πιο εύρυθμα, 

εξήντα δύο (62) δημοτικά σχολεία με τετρακόσια ογδόντα τρία (483) τμήματα 

διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων μαθητών από 

8.131 έως 11.177.  

 
Εικόνα 278: Δυνατότητα λειτουργίας δημοτικών σχολείων στην Π.Ε. Καβάλας 

Σε έντεκα (11) δημοτικά σχολεία πρέπει να επέλθει μείωση αιθουσών 

διδασκαλίας λόγω ακαταλληλότητάς τους (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, πολύ μικρές αίθουσες 

κ.λπ.). Τα τμήματα διδασκαλίας που πρέπει να μειωθούν ανέρχονται συνολικά σε 

δεκαοκτώ (18). Επίσης, σε δεκαέξι (16) δημοτικά σχολεία μπορούν να αξιοποιηθούν 

οι επιπλέον αίθουσες που διαθέτουν και να λειτουργήσουν με περισσότερα τμήματα. 

Τα επιπλέον τμήματα διδασκαλίας που μπορούν να λειτουργήσουν ανέρχονται 

συνολικά σε τριάντα ένα (31).  

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας (Τμήμα Ένταξης, Τάξη Υποδοχής, 

Εργαστήριο Πληροφορικής, αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κ.λπ.), μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι αίθουσες που έχουν καταγραφεί στα δημοτικά σχολεία, οι οποίες 

προκύπτουν επειδή δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας που τέθηκε στην έρευνά 

μας ή επειδή πλεονάζουν σε ορισμένα δημοτικά σχολεία.  
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων, τις 

διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για κάθε σχολική μονάδα βάσει των 

κριτηρίων που τέθηκαν και τις προγνώσεις της έρευνας για την εξέλιξη των γεννήσεων 

και του μαθητικού πληθυσμού, προτείνουμε:  

o Την κατασκευή δύο (2) διδακτηρίων (6 αίθουσες διδασκαλίας) στην 

πόλη της Καβάλας, ώστε να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των 

νηπιαγωγείων που λειτουργούν και να μην παρατηρείται το φαινόμενο 

να συγχρωτίζονται πολλά νήπια σε μικρές αίθουσες διδασκαλίας.  

o Την κατασκευή τριών (3) διδακτηρίων (9 αίθουσες διδασκαλίας) στον 

Δήμο Παγγαίου, ώστε να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 

ανάγκες φοίτησης των νηπίων στις περιοχές Κάριανης – Ορφανίου – 

Παραλίας Οφρυνίου, Ελευθερών – Ελαιοχωρίου και Νέας Ηρακλείτσας 

– Νέας Περάμου.  

o Την κατασκευή δύο (2) διδακτηρίων (6 αίθουσες διδασκαλίας) στο νησί 

της Θάσου ώστε να επιτευχθεί η πιο εύρυθμη λειτουργία των 

νηπιαγωγείων στους οικισμούς Λιμένα και Λιμεναρίων και να 

καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των 

νηπίων της περιοχής.   

Προτείνουμε επίσης την πραγματοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων που 

αναλύονται σε κάθε δημοτική ενότητα (διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία 

πρόσθετων τμημάτων, αναπροσαρμογή σχολικών περιφερειών κ.λπ.), προκειμένου 

να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων.  

Τέλος, προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα μελλοντικής συγχώνευσης των 

δύο (2) νηπιαγωγείων στον οικισμό της Νέας Καρβάλης, των νηπιαγωγείων στους 

οικισμούς Αμισιανών και Κοκκινοχώματος, των νηπιαγωγείων στους οικισμούς 

Γεωργιανής και Νικήσιανης και των νηπιαγωγείων στους οικισμούς Ερατεινού, 

Πέρνης και Πετροπηγής.  

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

 Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων, τις 

διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για κάθε σχολική μονάδα βάσει των 

κριτηρίων που τέθηκαν και τις προγνώσεις της έρευνας για την εξέλιξη των γεννήσεων 

και του μαθητικού πληθυσμού, προτείνουμε:  
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o Την προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας στο 14ο Δημοτικό 

Σχολείο Καβάλας, στο χώρο όπου σήμερα είναι εγκαταστημένες 

αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

o Την προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο 

Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου, ώστε να καταστεί εύρυθμη η 

λειτουργία του ως εξάθεσιο δημοτικό σχολείο και να καλυφθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών της 

περιοχής. 

o Την προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό 

Σχολείο Ποδοχωρίου του Δήμου Παγγαίου, ώστε να επιτευχθεί η 

εύρυθμη λειτουργία του με οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας και να 

καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των 

μαθητών της περιοχής.  

o Την προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο 

Ποταμιάς του Δήμου Θάσου, ώστε να καταστεί εύρυθμη η λειτουργία 

του ως εξάθεσιο δημοτικό σχολείο και να καλυφθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής. 

Προτείνουμε επίσης την πραγματοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, που 

αναλύονται σε κάθε δημοτική ενότητα (διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία 

πρόσθετων τμημάτων, αναπροσαρμογή σχολικών περιφερειών κ.λπ.), προκειμένου 

να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών σχολείων.  

Τέλος, προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα μελλοντικής συγχώνευσης των 

δημοτικών σχολείων στους εξής οικισμούς του Δήμου Παγγαίου:  Αμισιανών και 

Κοκκινοχώματος, Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου, Γεωργιανής και Νικήσιανης.  
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2.3.1 Δήμος Καβάλας 
 

2.3.1.1 Δημοτική Ενότητα Καβάλας 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Καβάλας από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει ιδρυθεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο (4ο Νηπιαγωγείο Καβάλας), έχουν προαχθεί τρία (3) εντός της πόλης της 

Καβάλας και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης, εννέα (9) 

νηπιαγωγεία εντός της πόλης της Καβάλας. Σήμερα λειτουργούν είκοσι τρία (23) 

νηπιαγωγεία με σαράντα επτά (47) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 860 

νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Καβάλας από το 2010 μέχρι και σήμερα στην πόλη της Καβάλας έχουν 

προαχθεί δύο (2) δημοτικά σχολεία, έχουν υποβιβασθεί εννέα (9) και έχει παύσει τη 

λειτουργία του, λόγω συγχώνευσης, ένα (1) δημοτικό σχολείο. Σήμερα λειτουργούν 

είκοσι δύο (22) δημόσια δημοτικά σχολεία με εκατόν ογδόντα δύο (182) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 2.987 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Καβάλας παρουσιάζουν την πρώτη σημαντική 

μείωση το έτος 2012 η οποία συνεχίζεται μέχρι το 2019. Η μείωση των γεννήσεων 

προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και στα επόμενα έτη, σύμφωνα και με τις τέσσερις 

προβολές, με τις δύο στατιστικές μεθόδους να εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά 

μείωσης. Η πρόγνωση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να 

επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται με τη χρονική περίοδο της 

οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Καβάλας 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 771 771 771 771 

2001 662 662 662 662 

2002 728 728 728 728 

2003 732 732 732 732 

2004 753 753 753 753 

2005 771 771 771 771 

2006 634 634 634 634 

2007 620 620 620 620 

2008 595 595 595 595 

2009 614 614 614 614 

2010 571 571 571 571 

2011 565 565 565 565 

2012 503 503 503 503 

2013 446 446 446 446 

2014 441 441 441 441 

2015 475 475 475 475 

2016 449 449 449 449 

2017 409 409 409 409 

2018 380 380 380 380 

2019 364 364 364 364 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 355 348 343 340 

2021 346 332 323 317 

2022 338 318 301 295 

2023 330 304 279 273 

2024 321 290 257 251 

2025 314 277 236 230 

2026 306 265 214 208 

2027 298 253 192 186 

2028 291 242 170 164 

2029 284 231 148 142 

2030 277 221 126 120 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -64% -71% -84% -84% 

2010-2030 -52% -61% -78% -79% 

2019-2030 -24% -39% -65% -67% 

Πίνακας 285: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Καβάλας (2000-2019) και αποτελέσματα 

πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι και οι τέσσερις προβολές παρουσιάζουν μείωση στον αριθμό των 

γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία, με τις δύο στατιστικές μεθόδους να 

προβλέπουν μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης.  
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Εικόνα 279: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Καβάλας με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα σχολικά έτη από το 2013-2014 έως το 2020-2021 όπως 

απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

  

Ποσοστό εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις, Δ.Ε. 
Καβάλας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  
Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2008 595 2013-2014 450 76% 

2009 614 2014-2015 447 73% 

2010 571 2015-2016 442 77% 

2011 565 2016-2017 444 79% 

2012 503 2017-2018 391 78% 

2013 446 2018-2019 445 100% 

2014 441 2019-2020 444 101% 

2015 475 2020-2021 453 95% 

Μέσος όρος 85% 

Πίνακας 286: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 

στη Δ.Ε. Καβάλας 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών 

που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία παρουσιάζει αποκλίσεις από τον αριθμό των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Καβάλας. Συγκεκριμένα, 

λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των εγγραφών και των γεννήσεων διαπιστώνουμε ότι 

κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι σε ποσοστό 15% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον 

ακριβή λόγο αυτής της απόκλισης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε 

κάποιες υποθέσεις. Ένα ποσοστό οφείλετε στη φοίτηση των νηπίων σε ιδιωτικά 

νηπιαγωγεία για τα οποία δεν έχουμε στοιχεία. Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι ένα 

ποσοστό των παιδιών γεννήθηκε στο Νοσοκομείο ή κλινικές της Καβάλας, όπου και 

δηλώθηκε, αλλά η μόνιμη κατοικία των γονέων είναι σε άλλη δημοτική ενότητα. 

Επίσης μπορεί να οφείλεται σε εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (μεταθέσεις 

στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.) και στη μετανάστευση. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των οκτώ προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 

νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 

 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Καβάλας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις  Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2008 595 2013-2014   450 

2009 614 2014-2015   447 

2010 571 2015-2016   442 

2011 565 2016-2017   444 

2012 503 2017-2018   391 

2013 446 2018-2019   445 

2014 441 2019-2020   444 

2015 475 2020-2021 407 453 

2016 449 2021-2022 372 381 

2017 409 2022-2023 346 347 

2018 380 2023-2024 331 322 

2019 364 2024-2025 313 308 

2020 343 2025-2026 294 291 

2021 323 2026-2027 274 274 

2022 301 2027-2028 254 255 

2023 279 2028-2029 234 237 

2024 257 2029-2030 214 218 

2025 236 2030-2031 194 200 

Πίνακας 287: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση, Δ.Ε. Καβάλας 
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Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται η μακροπρόθεσμη σταδιακή σημαντική μείωση του 

αριθμού των φοιτώντων νηπίων, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα είναι πολύ 

μεγάλη. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η απόκλιση μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 

 
Εικόνα 280: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 
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τις γεννήσεις από το 2002 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 

 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Καβάλας 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 

2002 728           80% 

2003 732         78% 78% 

2004 753       69% 69% 69% 

2005 771     66% 67% 67% 67% 

2006 634   84% 85% 86% 85% 91% 

2007 620 93% 92% 92% 92% 89% 90% 

2008 595 91% 92% 91% 89% 92% 91% 

2009 614 86% 86% 87% 86% 93% 88% 

2010 571 92% 89% 91% 95% 92%   

2011 565 80% 81% 94% 93%     

2012 503 92% 104% 93%       

2013 446 113% 107%         

2014 441 102%           

Μέσος Όρος 94% 92% 87% 85% 83% 82% 

Πίνακας 288: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Καβάλας 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των παιδιών που 

γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό 

πιθανότατα οφείλεται σε εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμού, σε μαθητές που 

γεννήθηκαν και δηλώθηκαν στην Καβάλα αλλά διαμένουν σε άλλη δημοτική ενότητα 

και στη μετανάστευση.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Καβάλας.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα  και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Καβάλας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 620 2013-2014 574 532 511 521 573 580 3.291 

2008 595 2014-2015 544 571 542 514 523 573 3.267 

2009 614 2015-2016 528 545 572 544 514 520 3.223 

2010 571 2016-2017 523 526 540 571 537 520 3.217 

2011 565 2017-2018 450 507 535 528 553 578 3.151 

2012 503 2018-2019 463 457 517 528 545 556 3.066 

2013 446 2019-2020 502 525 533 543 573 544 3.220 

2014 441 2020-2021 451 475 468 523 527 543 2.987 

2015 475 2021-2022 444 405 390 425 470 468 2.602 

2016 449 2022-2023 420 436 386 377 418 463 2.499 

2017 409 2023-2024 382 412 416 373 371 412 2.366 

2018 380 2024-2025 355 375 393 401 367 365 2.257 

2019 364 2025-2026 340 349 358 379 395 361 2.183 

2020 343 2026-2027 321 334 332 346 374 389 2.096 

2021 323 2027-2028 302 315 318 321 340 368 1.965 

2022 301 2028-2029 282 296 300 308 316 335 1.837 

2023 279 2029-2030 261 276 283 290 303 311 1.724 

2024 257 2030-2031 241 256 263 273 286 298 1.617 

Πίνακας 289: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και 

τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 

Καβάλας 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

ξεπεράσει το 46%. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2013-2014 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ. Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των 
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νηπίων που γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 13% μεγαλύτερο και πιθανών να 

οφείλετε στο ποσοστό των νηπίων που ήταν εγγεγραμμένα σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία. 

Το ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως 

και την ΣΤ’, παρουσιάζει μια μικρή διακύμανση από χρονιά σε χρονιά ενώ ο μέσος 

όρος της δεκαετίας είναι αγγίζει το 100%. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Καβάλας 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2008-2009             100% 

2009-2010           100% 99% 

2010-2011         101% 100% 101% 

2011-2012       102% 100% 99% 108% 

2012-2013     99% 100% 100% 97% 101% 

2013-2014 450 121% 100% 99% 98% 103% 100% 

2014-2015 447 118% 100% 102% 99% 109% 95% 

2015-2016 442 118% 97% 102% 105% 97%   

2016-2017 444 101% 102% 117% 98%     

2017-2018 391 118% 113% 89%       

2018-2019 445 113% 95%         

2019-2020 444 102%           

Μέσος Όρος 113% 101% 102% 100% 101% 100% 

Πίνακας 290: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

της Δ.Ε. Καβάλας  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας. Ακολουθεί πίνακας με τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών σχολείων 

όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, 

με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Καβάλας 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2012-2013   2013-2014 574 532 511 521 573 580 3.291 

2013-2014 450 2014-2015 544 571 542 514 523 573 3.267 

2014-2015 447 2015-2016 528 545 572 544 514 520 3.223 

2015-2016 442 2016-2017 523 526 540 571 537 520 3.217 

2016-2017 444 2017-2018 450 507 535 528 553 578 3.151 

2017-2018 391 2018-2019 463 457 517 528 545 556 3.066 

2018-2019 445 2019-2020 502 525 533 543 573 544 3.220 

2019-2020 444 2020-2021 451 475 468 523 527 543 2.987 

2020-2021 453 2021-2022 512 455 482 468 527 530 2.973 

2021-2022 381 2022-2023 430 516 462 482 471 529 2.891 

2022-2023 347 2023-2024 392 434 524 462 486 474 2.771 

2023-2024 322 2024-2025 364 395 440 525 465 488 2.677 

2024-2025 308 2025-2026 349 367 401 441 528 467 2.553 

2025-2026 291 2026-2027 329 352 373 401 444 531 2.429 

2026-2027 274 2027-2028 309 332 357 373 404 446 2.221 

2027-2028 255 2028-2029 289 312 337 357 375 406 2.076 

2028-2029 237 2029-2030 268 291 317 337 360 377 1.949 

2029-2030 218 2030-2031 247 270 295 317 339 361 1.829 

Πίνακας 291: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 

όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Καβάλας 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

ανέλθει σε ποσοστό 39% περίπου. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ισχύει υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Καβάλας 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις δυο προαναφερόμενες 

μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει 

απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα 

συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία θα παρουσιάσει σημαντική μείωση. 
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Εικόνα 281: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Καβάλας 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 53 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με 

το 2ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας  επιφάνειας 72, 56 και 

28 τ.μ. αντίστοιχα, πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 270 τ.μ. και χώρο ανάπαυσης 

επιφάνειας 72 τ.μ.. Το νηπιαγωγείο, τέλος, διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 14 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με το 

4ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 48 τ.μ. και μικρό 

αύλειο χώρο.  

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 45 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με 

το 5ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας  που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 40 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του είναι μικρός. 
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7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 29 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με 

το 7ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας  επιφάνειας 54 και 18 τ.μ. 

αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης μικρό αύλειο χώρο. 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 40 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με 

το 8ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας  που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 36 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 48 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με 

το 9ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας  επιφάνειας 72, 72 και 

20 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 136 τ.μ. και μία (1) 

μικρή αίθουσα επιφάνειας 6 τ.μ., η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους 

διδακτικούς σκοπούς. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 54 νήπια. Λειτουργεί επίσης και Τμήμα Ένταξης. Το 

νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 51 και 45 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει, επίσης, αίθουσα 

επιφάνειας 26 τ.μ. για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης, αίθουσα ανάπαυσης με 

επιφάνεια 44 τ.μ., κουζίνα επιφάνειας 9 τ.μ. και τραπεζαρία επιφάνειας 56 τ.μ., η 

οποία λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο του διδακτηρίου. Ο αύλειος χώρος του είναι 

επαρκής. 

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 45 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με 

το 11ο Δ.Σ. Καβάλας αλλά έχει δικό του μικρό αύλειο χώρο. Διαθέτει τρεις (3) 

αίθουσες διδασκαλίας  επιφάνειας 35, 35 και 20 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει, επίσης, 

χώρο ανάπαυσης με επιφάνεια 42 τ.μ. και μικρή κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 4 

τ.μ..  

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 35 νήπια. Λειτουργεί επίσης και Τμήμα Ένταξης. Το 
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νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με το 12ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 44 και 45 τ.μ. αντίστοιχα ενώ δεν διαθέτει ξεχωριστή 

αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. Ο αύλειος χώρος του είναι 

επαρκής. 

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 24 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με 

το 13ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 42 και 36 

τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 17 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με το 

14ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 35 τ.μ.. Ο 

αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 35 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με 

το 15ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες που η καθεμιά έχει επιφάνεια 35 τ.μ. 

ενώ ο αύλειος χώρος του είναι μικρός. 

16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 51 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με 

το 16ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 25 και 48 

τ.μ. αντίστοιχα, ενώ χρησιμοποιεί και μία τρίτη αίθουσα του δημοτικού σχολείου 

επιφάνειας 25 τ.μ. περίπου. Διαθέτει μικρό αύλειο χώρο. 

17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 23 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με το 

17ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 56 τ.μ. και 

επαρκή αύλειο χώρο. 

18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 70 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 
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επιφάνεια 49 τ.μ., αίθουσα ανάπαυσης με επιφάνεια 21 τ.μ. και κουζίνα – τραπεζαρία 

επιφάνειας 21 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 37 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με 

το 19ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει δύο (2) πολύ μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας και 

επαρκή αύλειο χώρο.   

20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 18 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 56 τ.μ., κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 42 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 35 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με 

το 22ο Δ.Σ. Καβάλας. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 50 και 55 

τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 56 τ.μ. και επαρκή 

αύλειο χώρο. 

24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με τέσσερα (4) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 93 νήπια. Λειτουργεί επίσης και Τμήμα Ένταξης. Το 

νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 49, 49, 49 και 84 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει αίθουσα 

επιφάνειας 10 τ.μ. για τη λειτουργία Τμήματος Ένταξης, κουζίνα – τραπεζαρία 

επιφάνειας 9 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 48 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 64 τ.μ., πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 42 τ.μ., κουζίνα – τραπεζαρία 

επιφάνειας 12 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΗΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 12 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 
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ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 36 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 18 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με το 

2ο Νηπιαγωγείο Καρβάλης. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά 

έχει επιφάνεια 42 τ.μ., πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 49 τ.μ., κουζίνα – τραπεζαρία 

επιφάνειας 65 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 16 νήπια Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με το 

1ο Νηπιαγωγείο Νέας Καρβάλης. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας  επιφάνειας 

52 και 41 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 12 τ.μ. 

και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στην πόλη της Καβάλας λειτουργούν είκοσι (20) νηπιαγωγεία, ένα (1) στον 

οικισμό του Παληού και δύο (2) νηπιαγωγεία λειτουργούν στον οικισμό της Νέας 

Καρβάλης, με συνολικά σαράντα επτά (47) τμήματα διδασκαλίας. Τα δεκατέσσερα 

(14) νηπιαγωγεία είναι συστεγαζόμενα με αντίστοιχα δημοτικά σχολεία ενώ τα δύο 

(2) νηπιαγωγεία της Νέας Καρβάλης είναι συστεγαζόμενα.  

Τα περισσότερα νηπιαγωγεία διαθέτουν μικρές αίθουσες διδασκαλίας με 

αποτέλεσμα να προτείνεται η λειτουργία τους με αριθμό φοιτώντων νηπίων πολύ 

μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα 

κατά μέσο όρο σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας προτείνεται ως μέγιστος αριθμός 

φοιτώντων νηπίων από 16 έως 19 ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο 

μέγιστος αριθμός των φοιτώντων νηπίων ανά αίθουσα διδασκαλίας ανέρχεται στα 

25. 

✓ Ο μέσος όρος επιφάνειας των αιθουσών διδασκαλίας είναι 47 τ.μ.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Μόνο τρία (3) νηπιαγωγεία διαθέτουν πολυδύναμο χώρο. 

✓ Μόνο τέσσερα (4) νηπιαγωγεία διαθέτουν χώρο ανάπαυσης. 
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✓ Σε επτά (7) νηπιαγωγεία λειτουργεί κουζίνα – τραπεζαρία, σε τρεις 

περιπτώσεις όμως αυτές λειτουργούν σε πολύ μικρούς χώρους. 

✓ Σε έξι (6) νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος δεν είναι επαρκής.  

✓ Σε τρία (3) νηπιαγωγεία λειτουργεί Τμήμα Ένταξης αλλά μόνο στα δύο (2) εξ 

αυτών διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία του. 

 
Εικόνα 282: Διδακτήρια νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Καβάλας 

 

 
Εικόνα 283: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Καβάλας 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 52 έως 59.  

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 19 

φοιτώντων νηπίων.  

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 32 νηπίων 

(δεν είναι δυνατή η φοίτηση λιγότερων των 30 νηπίων και περισσότερων από 32).  

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων (η 

μικρότερη αίθουσα διδασκαλίας θα λειτουργήσει, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων 

χωρητικότητας, με 15 νήπια). 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων.  
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9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 55 έως 58 (η μικρή αίθουσα διδασκαλίας 

θα λειτουργήσει, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων χωρητικότητας, με μεγαλύτερο 

αριθμό νηπίων).  

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 38. Η αίθουσα επιφάνειας 26 τ.μ. 

θα χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης.  

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας στα οποία θα φοιτούν 30 

νήπια. Η μικρή αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους 

διδακτικούς σκοπούς. 

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 36.  

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 31 νηπίων. 

14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση 14 νηπίων. 

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων.  

16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. Η 

τρίτη αίθουσα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα διδασκαλίας καθώς δεν είναι 

δυνατή η λειτουργία ενός τριθέσιου νηπιαγωγείου με αριθμό φοιτώντων νηπίων 

μικρότερο του 50. 

17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 22 

φοιτώντων νηπίων. 
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18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 51 έως 60.  

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η φοίτηση του ανώτερου προβλεπόμενου αριθμού νηπίων, ήτοι 50 (25 

ανά τμήμα διδασκαλίας).  

20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 37 έως 45.  

22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 35 έως 42.  

24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τεσσάρων (4) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 76 έως 85.  

25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 43 έως 50.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΗΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων.  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 34.  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 31 έως 37.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην 

Καβάλα είναι δυνατή η λειτουργία σαράντα τεσσάρων (44) τμημάτων διδασκαλίας 

με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 759 έως 821.  

Στα δύο (2) νηπιαγωγεία της Νέας Καρβάλης είναι δυνατή η λειτουργία 

τεσσάρων (4) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού 

φοιτώντων νηπίων από 61 έως 71. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3 53 3 59 52 

4ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1 14 1 19 19 

5ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2 45 2 32 32 

7ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2 29 2 30 30 

8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2 40 2 30 30 

9ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3 48 3 58 55 

10ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3 54 2 38 32 

11ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3 45 2 30 30 

12ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2 35 2 36 30 

13ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2 24 2 31 31 

14ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1 17 1 14 14 

15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2 35 2 30 30 

16ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3 51 2 30 30 

17ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1 23 1 22 22 

18ο ΚΑΒΑΛΑΣ 3 70 3 60 51 

19ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2 37 2 50 50 

20ο ΚΑΒΑΛΑΣ 1 18 2 45 37 

22ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2 35 2 42 35 

24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 4 93 4 85 76 

25ο ΚΑΒΑΛΑΣ 2 48 2 50 43 

ΠΑΛΗΟΥ 1 12 2 30 30 

1ο ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ 1 18 2 34 30 

2ο ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ 1 16 2 37 31 

ΣΥΝΟΛΟ 47 860 48 892 820 

Πίνακας 292: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Καβάλας και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 284: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Καβάλας 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 192 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 32 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 80 τ.μ.. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 270 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 92 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας  που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας  επιφάνειας 30, 30 και 24 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας24 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει μικρό αύλειο χώρο. 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 195 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 
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o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας  που η καθεμιά έχει επιφάνεια 31 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 25 τ.μ., η λειτουργία της οποίας 

προοριζόταν για Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, αλλά χρησιμοποιείται ως 

αίθουσα διδασκαλίας. 

o Αίθουσα διδασκαλίας, επιφάνειας 31 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα, επιφάνειας 46 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 18 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 128 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει μικρό αύλειο χώρο. 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 86 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 32 τ.μ.. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 40 τ.μ. 

Το σχολείο δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 123 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης επιφάνειας 28 τ.μ.  
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o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 126 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 80 τ.μ.  

Το σχολείο δεν διαθέτει εργαστήριο Πληροφορικής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής (με δύο τμήματα). Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν 172 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 32 τ.μ.. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 28 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Μικρή κουζίνα επιφάνειας 6 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 15 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 28 τ.μ. 

o Μικρή αίθουσα διδασκαλίας (6 τ.μ.) για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 72 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 64 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 146 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 32 τ.μ., για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης. 
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o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 32 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 32 τ.μ. 

o Αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης επιφάνειας 20 τ.μ.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 92 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 28 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει μικρό αύλειο χώρο. 

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 189 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 18 τ.μ.. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 41 τ.μ.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας 45 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει μικρό αύλειο χώρο. 

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 8/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 100 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Διαθέτει δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 35 τ.μ.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας 247 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 
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Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 103 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 62 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 14 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 23 τ.μ.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 49 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 45 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 4/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 65 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας  που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τέσσερις (4) αίθουσες που η καθεμιά έχει επιφάνεια 30 τ.μ., οι οποίες 

στεγάζονται σε ΠΡΟΚΑΤ κτήρια.  

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 35 τ.μ., το οποίο όμως χρησιμοποιείται 

ως αίθουσα διδασκαλίας.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 240 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο 

15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 9/ΘΕΣΙΟ)  
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Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 96 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 35 τ.μ.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας 28 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει μικρό αύλειο χώρο. 

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 9/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 184 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας  που πληροί το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια από 20 έως 33 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 25 τ.μ.  

o Αίθουσα επιφάνειας 29 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 125 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει μικρό αύλειο χώρο. 

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 72 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 25 τ.μ. 
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o Αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 208 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκαπέντε (15) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 32 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 15 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 12 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 56 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 40 τ.μ.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας 244 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 8/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 118 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 71 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 
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o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 56 τ.μ.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας 100 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 144 τ.μ. 

o Αίθουσα Εικαστικών επιφάνειας 40 τ.μ. 

o Αίθουσα Μουσικής επιφάνειας 56 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 128 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας  επιφάνειας 32 τ.μ. έκαστη. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 30 τ.μ.. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 30 τ.μ., για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης. 

o Αίθουσα επιφάνειας 40 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 99 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 107 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 27 τ.μ. 
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o Αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 300 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 218 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 24 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 15 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 104 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 150 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 14 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 133 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια 30 τ.μ. έκαστη. 

o Τρεις (3) αίθουσες για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος (σίτιση, 

ανάπαυση κ.λπ.) συνολικής επιφάνειας 90 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 25 τ.μ. 
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o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 75 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 16 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 200 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 120 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΗΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 127 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας  που η καθεμιά έχει επιφάνεια 20 τ.μ. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας  που η καθεμιά έχει επιφάνεια 24 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 20 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 450 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

141 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 30 τ.μ.. 
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o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 17 τ.μ.. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 46 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 36 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα επιφάνειας 12 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 100 τ.μ. 

Το σχολείο δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στην πόλη της Καβάλας λειτουργούν είκοσι ένα (21) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν εκατόν εβδομήντα τρία (173) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία 

λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Εκατόν τριάντα εννέα (139) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας, τριάντα (30) αίθουσες δεν το πληρούν και τέσσερα (4) 

τμήματα διδασκαλίας λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Δέκα (10) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες – χώρους για τη λειτουργία 

του ολοήμερου προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Δεκαπέντε (15) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής αλλά 

τα οκτώ (8) εξ αυτών λειτουργούν σε αίθουσες μικρότερες των 30 τ.μ. 

✓ Τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

✓ Σε ένα (1) δημοτικό σχολείο διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία 

της Τάξης Υποδοχής (στο μοναδικό δημοτικό σχολείο όπου λειτουργεί). Το 

δεύτερο όμως τμήμα της τάξης υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 

✓ Σε δεκαπέντε (15) δημοτικά σχολεία (λειτουργεί σε δεκαέξι), στα οποία 

λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας. Σε ένα 

(1) όμως δημοτικό σχολείο (9ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας) η αίθουσα είναι 

πολύ μικρή (6 τ.μ.).  

✓ Τα εννέα (9) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων ενώ 

Γυμναστήριο διαθέτουν τα δεκαεπτά (17). 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Εικαστικών και ένα (1) αίθουσα 

Μουσικής. 

✓ Μόνο τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 
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✓ Επτά (7) δημοτικά σχολεία διαθέτουν μικρούς αύλειους χώρους. 

✓ Υπάρχουν επιπλέον δεκαπέντε (15) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το 

κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Υπάρχουν επιπλέον δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια 

μικρότερη των 37,5 τ.μ. 

 
Εικόνα 285: Καταλληλότητα αιθουσών στα δημοτικά σχολεία της Καβάλας 

 

 
Εικόνα 286: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Καβάλας 
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Στον οικισμό της Νέας Καρβάλης υφίσταται ένα (1) δημοτικό σχολείο με εννέα 

(9) τμήματα διδασκαλίας το οποίο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Το σχολείο 

διαθέτει δέκα (10) αίθουσες που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας, δύο (2) 

αίθουσες μικρότερες των 30 τ.μ., Εργαστήριο Πληροφορικής, αίθουσα για τη 

λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και της τάξης υποδοχής, αίθουσα Πολλαπλών 

Χρήσεων, αίθουσα για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. Το σχολείο δεν διαθέτει 

επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μία (1) αίθουσα επιφάνειας 32 τ.μ. πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία 

εργαστηρίου πληροφορικής ή για άλλους διδακτικούς σκοπούς (αίθουσα σχολικής 

βιβλιοθήκης κ.ά.).  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 275 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 
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Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 176 μαθητές.  

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας, με την 

προϋπόθεση ότι οι τρεις (3) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο μέγιστης 

χωρητικότητας (έχουν επιφάνεια μικρότερη από 37,5 τ.μ.), θα λειτουργούν ως 

αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό 

μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 56 μαθητών. 

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι επαρκής, προτείνεται ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην ξεπερνά τους 

100 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 14 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 84 μαθητές. 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

(έχουν επιφάνεια μικρότερη από 37,5 τ.μ.), θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας 

με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα 

έχουν μέγιστο δυναμικό 42 μαθητών. 

Μία επιπλέον αίθουσα θα λειτουργήσει ως Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου είναι μικρός, προτείνεται ο μέγιστος αριθμός 

μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην ξεπερνά τους 200 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 190 μαθητές.  

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας, με την 

προϋπόθεση ότι μία (1) αίθουσα που δεν πληροί το κριτήριο χωρητικότητας (έχει 

επιφάνεια 32 τ.μ.) θα λειτουργεί ως αίθουσα διδασκαλίας με μικρότερο από τον 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχει μέγιστο δυναμικό 21 

μαθητών.  
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Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου είναι μικρός, προτείνεται ο μέγιστος αριθμός 

μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην ξεπερνά τους 100 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 14 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 84 μαθητές.  

Θεωρούμε ότι επείγει η εξεύρεση χώρου για τη λειτουργία Εργαστηρίου 

Πληροφορικής. 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 200 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 144 μαθητές.  

Θεωρούμε ότι επείγει η εξεύρεση χώρου για τη λειτουργία εργαστηρίου 

πληροφορικής. 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι μία (1) αίθουσα που δεν πληροί το κριτήριο χωρητικότητας 

(έχει επιφάνεια 32 τ.μ.) θα λειτουργεί ως αίθουσα διδασκαλίας με μικρότερο από τον 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχει μέγιστο δυναμικό 21 

μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 271 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 165 μαθητές.  

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα μόνο μέχρι οκτώ (8) αίθουσες 

διδασκαλίας καθώς ο αύλειος χώρος του σχολείου είναι μικρός. 
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Η αίθουσα επιφάνειας 32 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς. 

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι επαρκής, προτείνεται ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην υπερβαίνει 

τους 150 μαθητές.   

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 136 μαθητές.  

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι μία (1) αίθουσα που δεν πληροί το κριτήριο χωρητικότητας 

(έχει επιφάνεια 18 τ.μ.), θα λειτουργεί ως αίθουσα διδασκαλίας με μικρότερο από τον 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχει μέγιστο δυναμικό 12 

μαθητών.  

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι επαρκής, προτείνεται ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην υπερβαίνει 

τους 200 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 192 μαθητές.  

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 250 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 180 μαθητές.  

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 175 

μαθητές.  
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Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 119 μαθητές.  

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο για να λειτουργήσει πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες 

διδασκαλίας. 

15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας. 

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι επαρκής, προτείνεται ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην υπερβαίνει 

τους 100 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 96 μαθητές.  

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι εννέα (9) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας (πέντε με επιφάνεια 24 τ.μ., δύο με επιφάνεια 25 τ.μ., μία με 

επιφάνεια 26 τ.μ. και μία με επιφάνεια 33 τ.μ.) θα λειτουργούν ως αίθουσες 

διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. 

Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 153 μαθητών.  

Η μία (1) επιπλέον μικρή αίθουσα διδασκαλίας (επιφάνειας 20 τ.μ.) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 178 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 160 μαθητές.  

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  
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Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 13 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 78 μαθητές.  

Θεωρούμε ότι επείγει η εξεύρεση χώρου για τη λειτουργία Εργαστηρίου 

Πληροφορικής. 

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκαπέντε (15) αίθουσες 

διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 375 

μαθητές.  

Οι τρεις (3) μικρές αίθουσες (επιφάνειας 12, 15 και 32 τ.μ.) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 20 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 300 μαθητές.  

19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 225 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 171 μαθητές.  

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

( (επιφάνεια 32 τ.μ. έκαστη) θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο 

από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο 

δυναμικό 42 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 217 

μαθητές.  

Μία (1) αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ. πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του 

Εργαστηρίου Πληροφορικής που δεν διαθέτει το σχολείο. 
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Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 153 μαθητές.  

22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 250 

μαθητές.  

Μία αίθουσα μπορεί να διαμορφωθεί για τη λειτουργία του Εργαστηρίου 

Πληροφορικής και για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 180 μαθητές.  

24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 300 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 228 μαθητές.  

25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας. 

Όλες οι αίθουσες είναι επιφάνειας περίπου 30 τ.μ. με συνέπεια ο μέγιστος αριθμός 

μαθητών ανά τμήμα, βάσει του κριτηρίου χωρητικότητας, να ανέρχεται στους 20. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 240 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 216 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΗΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι τρεις (3) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 
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(δύο με επιφάνεια 24 τ.μ. έκαστη και μία με επιφάνεια 20 τ.μ.) θα λειτουργούν ως 

αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό 

μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 45 μαθητών.  

Η μία (1) μικρή αίθουσα διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 145 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 126 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 250 

μαθητές.  

Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση και άλλων 

αιθουσών διδασκαλίας καθώς στο σχολείο υπάρχουν και άλλες δύο αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 30 και 17 τ.μ. αντίστοιχα, οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 160 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της 

έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλία

ς 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 11 192 11 275 176 

4ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 92 6 100 84 

5ο ΚΑΒΑΛΑΣ 11 195 10 200 190 

7ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 86 6 100 84 

8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 8 123 8 200 144 

9ο ΚΑΒΑΛΑΣ 11 172 11 271 165 

10ο ΚΑΒΑΛΑΣ 8 146 8 150 136 

11ο ΚΑΒΑΛΑΣ 12 189 12 200 192 

12ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 100 10 250 180 

13ο ΚΑΒΑΛΑΣ 7 103 7 175 119 

14ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 65 0 0 0 
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15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 96 6 100 96 

16ο ΚΑΒΑΛΑΣ 11 184 10 178 160 

17ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 72 6 150 78 

18ο ΚΑΒΑΛΑΣ 12 208 15 375 300 

19ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 118 9 225 171 

21ο ΚΑΒΑΛΑΣ 7 128 9 217 153 

22ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 99 10 250 180 

24ο ΚΑΒΑΛΑΣ 12 218 12 300 228 

25ο ΚΑΒΑΛΑΣ 8 133 12 240 216 

ΠΑΛΗΟΥ 7 127 7 145 126 

ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ 9 141 10 250 160 

ΣΥΝΟΛΟ 182 2987 195 4351 3338 

Πίνακας 293: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Καβάλας και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας  

 

 
Εικόνα 287: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Καβάλας 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των είκοσι ενός (21) δημόσιων νηπιαγωγείων στην 

πόλη της Καβάλας, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν 45 τμήματα 

διδασκαλίας και φοιτούν 826 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

δημόσια νηπιαγωγεία της Καβάλας δύνανται να λειτουργήσουν 44 τμήματα 
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διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 

759 έως 821. 

Γ) Τη διαπίστωση ότι έξι (6) νηπιαγωγεία διαθέτουν μικρούς αύλειους χώρους. 

Δ) Τη διαπίστωση ότι, τηρουμένων των κριτηρίων χωρητικότητας, πρέπει να 

λειτουργήσουν πολλά τμήματα διδασκαλίας με μικρό αριθμό νηπίων (πολύ 

μικρότερο από τον προβλεπόμενο αριθμό, όπως αυτός ορίζεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις). 

Ε) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Καβάλας, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

ΣΤ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Καβάλας, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η επιπλέον λειτουργία έξι (6) αιθουσών 

διδασκαλίας. Για τη στέγαση αυτών των αιθουσών προτείνεται η κατασκευή δύο (2) 

σύγχρονων τριθέσιων διδακτηρίων (νηπιαγωγείων) στα οποία θα υπάρχουν και όλοι 

οι χώροι που προβλέπονται από τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής 

νηπιαγωγείων, ήτοι αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, 

πολυδύναμος χώρος, χώρος κουζίνας – τραπεζαρίας. 

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί σημαντική αποσυμφόρηση των 

λειτουργούντων νηπιαγωγείων και δεν θα παρατηρείται πλέον το φαινόμενο να 

συγχρωτίζονται πολλά νήπια σε μικρές αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, θα επιτευχθεί 

και η μείωση του αριθμού των νηπίων σε νηπιαγωγεία όπου διαθέτουν μικρές 

αίθουσες διδασκαλίας αλλά και μικρούς αύλειους χώρους.  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατασκευή των δύο νηπιαγωγείων, 

προτείνεται η εξεύρεση κατάλληλων ιδιόκτητων χώρων ή χώρων προς μίσθωση, ώστε 

να είναι δυνατή η λειτουργία νηπιαγωγείων τηρουμένων των κριτηρίων για την 

εύρυθμη λειτουργία τους.  

Επισημαίνουμε επίσης το γεγονός ότι στα λειτουργούντα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

Για τον οικισμό της Νέας Καρβάλης, όπου σήμερα λειτουργούν δύο (2) 

δημόσια νηπιαγωγεία και φοιτούν 34 νήπια, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τα 

συμπεράσματα της έρευνας είναι δυνατή η φοίτηση μέχρι 71 νηπίων. Για λόγους 

εύρυθμης λειτουργίας και καλύτερης αποτελεσματικότητας προτείνεται να εξεταστεί 

η δυνατότητα συγχώνευσής τους.  
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 21 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
2 

ΤΜΗΜΑΤΑ 45 ΤΜΗΜΑΤΑ 44 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
6 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

826 

ΕΥΡΟΣ 
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 759 
έως 821 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

150 

Πίνακας 294: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στην πόλη της Καβάλας, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 288: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Καβάλας 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Κατασκευή  

δύο (2) 

διδακτηρίων / 

έξι (6) αίθουσες 
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Εικόνα 289: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στην πόλη της Καβάλας (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 
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Εικόνα 290: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων για τα οποία προτείνεται η μείωση του μαθητικού δυναμικού 

τους (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της 
έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των είκοσι ενός (21) δημόσιων δημοτικών σχολείων 

στην πόλη της Καβάλας, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν εκατόν 

εβδομήντα τρία (173) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 2.846 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα δημόσια δημοτικά σχολεία 

στην πόλη της Καβάλας δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 20 δημοτικά 
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σχολεία με 185 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό 

φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, στα 

παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 3.178 μαθητές ενώ 

λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 4.101 μαθητές. 

Γ) Τον περιορισμό της έρευνας για τη μη λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας σε 

αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Δ) Τη διαπίστωση ότι σε έξι (6) δημοτικά σχολεία υπάρχει η δυνατότητα να 

αυξηθούν τα τμήματα διδασκαλίας και ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών.  

Ε) Τη διαπίστωση ότι σε δύο (2) δημοτικά σχολεία πρέπει να μειωθούν τα 

τμήματα διδασκαλίας, λόγω της χωρητικότητας των αιθουσών διδασκαλίας 

και την επάρκεια του αύλειου χώρου τους. 

ΣΤ) Τη διαπίστωση της έρευνας ότι το 14ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας λειτουργεί 

με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας εκ των οποίων τα τέσσερα (4) λειτουργούν σε 

αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

Ζ) Τη διαπίστωση της έρευνας ότι σε επτά (7) δημοτικά σχολεία παρατηρείται μη 

επάρκεια του αύλειου χώρου. 

Η) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 17 περίπου μαθητές. 

Θ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Καβάλας, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Ι) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Καβάλας, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των 

σχολικών περιφερειών της πόλης με την αξιοποίηση αιθουσών στο 12ο, 18ο, 19ο, 21ο, 

22ο και 25ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. 

Προτείνεται η μη αύξηση του αριθμού μαθητών στα δημοτικά σχολεία όπου ο 

αύλειος χώρος είναι μη επαρκής. 

Θεωρείται αναγκαία η εξεύρεση χώρων για τη λειτουργία Εργαστηρίων 

Πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία της Καβάλας, όπου δεν λειτουργεί. 

Προτείνεται η μεταστέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, διότι 

διαθέτει μόνο δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας και οι υπόλοιπες είναι αίθουσες 

ΠΡΟΚΑΤ. Οι παραπάνω αίθουσες διδασκαλίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη 

λειτουργία νηπιαγωγείου.  
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Όσον αφορά στον οικισμό της Νέας Καρβάλης, το δημόσιο δημοτικό σχολείο 

επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη 
κατάσταση (σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Αιτιολόγηση  Τμήματα 
διδασκαλία

ς 

Μαθητέ
ς 

Τμήματα 
διδασκαλίας που 

δύνανται να 
λειτουργήσουν 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

που δύναται 
να φοιτήσει 

5ο ΚΑΒΑΛΑΣ 11 195 10 200 

Χωρητικότητα 
αιθουσών. 

Επάρκεια αύλειου 
χώρου. 

14ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 65 0 0 Αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

16ο ΚΑΒΑΛΑΣ 11 184 10 178 

Χωρητικότητα 
αιθουσών. 

Επάρκεια αύλειου 
χώρου. 

Πίνακας 295: Σχολικές μονάδες προτείνεται μείωση των τμημάτων διδασκαλίας 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά κριτήρια 
της έρευνας  

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα διδασκαλίας 

που δύνανται να 
λειτουργήσουν 

Μέγιστος αριθμός 
μαθητών που 

δύναται να φοιτήσει 

12ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 100 10 250 

18ο ΚΑΒΑΛΑΣ 12 208 15 375 

19ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 118 9 225 

21ο ΚΑΒΑΛΑΣ 7 128 9 217 

22ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 99 10 250 

25ο ΚΑΒΑΛΑΣ 8 133 12 240 

Πίνακας 296: Σχολικές μονάδες με δυνατότητα λειτουργίας περισσότερων τμημάτων διδασκαλίας 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

21 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 20 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 173 ΤΜΗΜΑΤΑ 185 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

2846 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 3178 
έως 4101 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 297: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Καβάλας, αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 291: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Καβάλας 

 

 
Εικόνα 292: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων στην πόλη της Καβάλας (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

Επαρκούν υπό τις 

προϋποθέσεις που 

τέθηκαν 
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Εικόνα 293: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων στην πόλη της Καβάλας με βάση την πρόταση για 

μείωση και αύξηση τμημάτων (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και 
επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Εναλλακτικά της παραπάνω πρότασης και προκειμένου να αποφευχθεί, όσο 

το δυνατόν, η επιβάρυνση των 12ο, 18ο, 19ο, 21ο, 22ο και 25ο Δημοτικών Σχολείων 

Καβάλας, προτείνεται η αξιοποίηση του χώρου όπου βρίσκονται οι αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ 

του 14ου Δημοτικό Σχολείο Καβάλας με την προσθήκη μόνιμων και σύγχρονων 

αιθουσών διδασκαλίας, ώστε το συγκεκριμένο σχολείο να μπορεί να λειτουργήσει 

εύρυθμα τουλάχιστον με έξι τμήματα διδασκαλίας. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

21 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 20 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

14ου Δ.Σ. 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

1 

ΤΜΗΜΑΤΑ 173 ΤΜΗΜΑΤΑ 185 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
4 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

2846 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 3178 
έως 4101 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

150 

Πίνακας 298: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Καβάλας, αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής εναλλακτικής πρότασης  
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Εικόνα 294: Εναλλακτική πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Καβάλας 

 

2.3.1.2 Δημοτική Ενότητα Φιλίππων 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Φιλίππων από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο στην πόλη των Κρηνίδων και έχει υποβιβασθεί ένα (1) νηπιαγωγείο 

(Φιλίππων). Σήμερα λειτουργούν οκτώ (8) νηπιαγωγεία με έντεκα (11) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 185 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

Στη Δ.Ε. Φιλίππων από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία 

τους δύο (2) δημόσια δημοτικά σχολεία, λόγω συγχώνευσης (Λυδίας, Πολύστυλου-

Δάτου). Σήμερα λειτουργούν πέντε (5) δημοτικά σχολεία με τριάντα εννέα (39) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 619 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Φιλίππων παρουσίαζαν διακυμάνσεις από το 2000 έως το 

2011, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται σταθεροποίηση στον μειωμένο αριθμός 

γεννήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις γεννήσεις του έτους 2011. Για την επόμενη 

δεκαετία προβλέπεται και από τις τέσσερις προβολές να συνεχιστεί η μείωση των 

γεννήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
14ο Δ.Σ. προσθήκη 

τεσσάρων (4) 

αιθουσών 

διδασκαλίας 
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θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η 

μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται με τη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης της 

χώρας μας. 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Φιλίππων 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 87 87 87 87 

2001 74 74 74 74 

2002 65 65 65 65 

2003 76 76 76 76 

2004 57 57 57 57 

2005 90 90 90 90 

2006 63 63 63 63 

2007 109 109 109 109 

2008 119 119 119 119 

2009 121 121 121 121 

2010 116 116 116 116 

2011 112 112 112 112 

2012 96 96 96 96 

2013 86 86 86 86 

2014 86 86 86 86 

2015 100 100 100 100 

2016 84 84 84 84 

2017 63 63 63 63 

2018 61 61 61 61 

2019 70 70 70 70 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 68 69 74 68 

2021 66 67 72 62 

2022 65 66 70 59 

2023 63 65 68 56 

2024 61 63 65 55 

2025 60 62 63 53 

2026 58 61 61 51 

2027 57 60 59 49 

2028 55 59 56 47 

2029 54 57 54 45 

2030 52 56 52 43 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 

2000-2030 -40% -35% -40% -50% 

2010-2030 -55% -51% -55% -63% 

2019-2030 -25% -19% -26% -38% 

Πίνακας 299: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Φιλίππων (2000-2019) και αποτελέσματα 

πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις 
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μεγάλες αυξομειώσεις στις γεννήσεις καθ’ όλη την περίοδο από το 2000 έως το 2019, 

ενώ τα αποτελέσματα και των τεσσάρων προβολών μας δείχνουν ότι θα υπάρξει 

μείωση στις γεννήσεις. 

 
Εικόνα 295: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Φιλίππων με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2013-2014 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Φιλίππων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2008 119 2013-2014 113 95% 

2009 121 2014-2015 126 104% 

2010 116 2015-2016 109 94% 

2011 112 2016-2017 111 99% 

2012 96 2017-2018 102 106% 

2013 86 2018-2019 90 105% 

2014 86 2019-2020 94 109% 

2015 100 2020-2021 97 97% 

Μέσος όρος 101% 

Πίνακας 300: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Φιλίππων 
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Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι σε όλα τα σχολικά έτη υπάρχει 

μια μικρή απόκλιση, εντελώς φυσιολογική, μεταξύ του αριθμού των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν πριν 

από πέντε έτη στην Δ.Ε. Φιλίππων.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των οκτώ προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 

νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Φιλίππων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2008 119 2013-2014   113 

2009 121 2014-2015   126 

2010 116 2015-2016   109 

2011 112 2016-2017   111 

2012 96 2017-2018   102 

2013 86 2018-2019   90 

2014 86 2019-2020   94 

2015 100 2020-2021 88 97 

2016 84 2021-2022 66 85 

2017 63 2022-2023 64 64 

2018 61 2023-2024 74 62 

2019 70 2024-2025 78 71 

2020 74 2025-2026 76 75 

2021 72 2026-2027 73 73 

2022 70 2027-2028 71 71 

2023 68 2028-2029 69 68 

2024 65 2029-2030 66 66 

2025 63 2030-2031 64 64 

Πίνακας 301: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση, Δ.Ε. Φιλίππων 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται ότι ο αριθμός των νηπίων θα παρουσιάσει σταδιακή 

μείωση. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η σύγκλιση μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  
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Εικόνα 296: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. 

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2002 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Φιλίππων 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2002 65           169% 

2003 76         145% 143% 

2004 57       196% 188% 205% 

2005 90     159% 159% 159% 157% 

2006 63   140% 138% 138% 137% 135% 

2007 109 101% 98% 102% 103% 96% 95% 

2008 119 93% 92% 91% 90% 90% 89% 

2009 121 107% 104% 104% 103% 104% 104% 

2010 116 91% 86% 87% 87% 88%   

2011 112 96% 96% 95% 95%     

2012 96 107% 109% 106%       

2013 86 103% 105%         

2014 86 108%           

Μέσος Όρος 101% 104% 110% 121% 126% 137% 

Πίνακας 302: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Φιλίππων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι καθ’ όλη την περίοδο 2002 έως 2014 υπάρχει 

απόκλιση μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο 

δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος του ποσοστού είναι έως και 37% 

μεγαλύτερο στη ΣΤ’ τάξη. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις 

πληθυσμού, σε μαθητές που διαμένουν στη Δ.Ε. Φιλίππων αλλά γεννήθηκαν και 

δηλώθηκαν σε άλλη δημοτική ενότητα και ίσως στην εγγραφή αλλοδαπών μαθητών. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Φιλίππων.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα  που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα  και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Φιλίππων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 109 2013-2014 110 88 143 112 110 110 673 

2008 119 2014-2015 111 107 87 143 107 109 664 

2009 121 2015-2016 130 109 111 87 143 117 697 

2010 116 2016-2017 106 126 108 112 86 141 679 

2011 112 2017-2018 108 100 126 107 105 85 631 

2012 96 2018-2019 103 108 101 125 107 104 648 

2013 86 2019-2020 89 105 106 101 126 106 633 

2014 86 2020-2021 93 90 102 106 102 126 619 

2015 100 2021-2022 101 89 95 117 141 159 702 

2016 84 2022-2023 85 104 95 104 121 154 662 

2017 63 2023-2024 64 87 110 104 108 132 605 

2018 61 2024-2025 62 65 93 121 108 118 567 

2019 70 2025-2026 71 63 69 102 126 118 549 

2020 74 2026-2027 75 73 67 76 106 137 534 

2021 72 2027-2028 73 77 77 74 79 115 496 

2022 70 2028-2029 71 75 82 85 77 86 475 

2023 68 2029-2030 68 72 79 90 88 84 482 

2024 65 2030-2031 66 70 77 87 93 96 490 

Πίνακας 303: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και 

τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 

Φιλίππων 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση των μαθητών, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

φτάσει σε ποσοστό το 21% περίπου. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ισχύει υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2013-2014 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  
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Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται πολύ μικρή 

απόκλιση μεταξύ των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Φιλίππων 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2008-2009 
            99% 

2009-2010           96% 109% 

2010-2011         100% 100% 99% 

2011-2012       99% 100% 99% 99% 

2012-2013     97% 104% 101% 94% 99% 

2013-2014 113 98% 98% 99% 99% 100% 99% 

2014-2015 126 103% 97% 100% 99% 101% 100% 

2015-2016 109 97% 94% 101% 100% 101%   

2016-2017 111 97% 100% 98% 100%     

2017-2018 102 101% 102% 97%       

2018-2019 90 99% 101%         

2019-2020 94 99%           

Μέσος Όρος 99% 99% 100% 100% 99% 101% 

Πίνακας 304: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε 

τάξη της Δ.Ε. Φιλίππων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Φιλίππων 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2012-2013   2013-2014 110 88 143 112 110 110 673 

2013-2014 113 2014-2015 111 107 87 143 107 109 664 

2014-2015 126 2015-2016 130 109 111 87 143 117 697 

2015-2016 109 2016-2017 106 126 108 112 86 141 679 

2016-2017 111 2017-2018 108 100 126 107 105 85 631 

2017-2018 102 2018-2019 103 108 101 125 107 104 648 

2018-2019 90 2019-2020 89 105 106 101 126 106 633 

2019-2020 94 2020-2021 93 90 102 106 102 126 619 

2020-2021 97 2021-2022 96 92 90 102 105 103 588 

2021-2022 85 2022-2023 84 95 92 90 101 106 568 

2022-2023 64 2023-2024 63 84 95 92 89 102 525 

2023-2024 62 2024-2025 61 63 84 95 91 90 483 

2024-2025 71 2025-2026 70 61 63 83 94 92 463 

2025-2026 75 2026-2027 75 70 61 63 83 95 445 

2026-2027 73 2027-2028 72 74 70 61 62 83 422 

2027-2028 71 2028-2029 70 72 74 69 60 63 408 

2028-2029 68 2029-2030 68 69 72 74 69 61 412 

2029-2030 66 2030-2031 66 67 69 72 73 69 416 

Πίνακας 305: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 

μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Φιλίππων 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

φτάσει σε ποσοστό το 33% περίπου. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ισχύει υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι παρά τη σχετική απόκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων πρόβλεψης 

των μαθητών και οι δύο μας δίνουν ποσοστά μείωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τις 

παραπάνω προβλέψεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει μείωση. 
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Εικόνα 297: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Φιλίππων 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  
 
 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 39 νήπια. Στο νηπιαγωγείο λειτουργεί επίσης και 

Τμήμα Ένταξης. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 42 τ.μ., αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 

12 τ.μ. για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης, κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 12 

τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 22 νήπια. Το νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με το 

1ο Δ.Σ. Κρηνίδων. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας  επιφάνειας 40 και 48 τ.μ. 

αντίστοιχα και επαρκή αύλειο χώρο. 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 39 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει 

δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 53 τ.μ., κουζίνα – 

τραπεζαρία επιφάνειας 7 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 
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2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο 

φοιτούν 16 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει 

μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 40 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΤΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο 

φοιτούν 9 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει μία 

(1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 45 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΥΓΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 36 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει 

δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 32 και 27 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει, επίσης, 

κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 8 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΔΙΑΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο 

φοιτούν 11 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει 

μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 63 τ.μ., έναν πολύ μεγάλο πολυδύναμο 

χώρο και επαρκή αύλειο χώρο.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο 

φοιτούν 13 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και 

διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 60 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο.  

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Φιλίππων λειτουργούν οκτώ (8) νηπιαγωγεία με έντεκα (11) τμήματα 

διδασκαλίας. Τα νηπιαγωγεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Ο μέσος όρος επιφάνειας των αιθουσών διδασκαλίας είναι 45 τ.μ..  

✓ Τρία (3) νηπιαγωγεία διαθέτουν χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. Στα δύο 

νηπιαγωγεία όμως ο χώρος είναι πολύ μικρός. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα ως χώρο ανάπαυσης. 
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✓ Όλα διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο.  

✓ Τρία (3) νηπιαγωγεία λειτουργούν με μικρότερο αριθμό φοιτώντων νηπίων 

από τον ελάχιστο προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

 
Εικόνα 298: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Φιλίππων 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 
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1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 34.  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο τμημάτων με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού 

φοιτώντων νηπίων από 30 έως 35.  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 35 έως 42.  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση έως 16 

νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΤΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση έως 18 

νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΥΓΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων, 

κατά παρέκκλιση των κριτηρίων χωρητικότητας. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΔΙΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση έως 25 

νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση έως 24 

νηπίων.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Φιλίππων είναι δυνατή η λειτουργία δώδεκα (12) τμημάτων διδασκαλίας με 

εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 208 έως 224. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΚΡΗΝΙΔΩΝ 2 39 2 34 30 

2ο ΚΡΗΝΙΔΩΝ 1 22 2 35 30 

1ο ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 2 39 2 42 35 

2ο ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 1 16 1 16 16 

ΔΑΤΟΥ 1 9 1 18 18 

ΖΥΓΟΥ 2 36 2 30 30 

ΛΥΔΙΑΣ 1 11 1 25 25 

ΦΙΛΙΠΠΩΝ 1 13 1 24 24 

ΣΥΝΟΛΟ 11 185 12 224 208 

Πίνακας 306: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Φιλίππων και αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

Εικόνα 299: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Φιλίππων 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ «ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 213 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  
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o Δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 64 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, χαλάρωση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 80 τ.μ.. 

o Αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 35 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

100 μαθητές. Το σχολείο είναι συστεγαζόμενο με το 2ο Νηπιαγωγείο Κρηνίδων. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o  Αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 15 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 12 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 45 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 8/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας και Τμήμα Ένταξης. Κατά το 

τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 104 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα επιφάνειας 35 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 35 τ.μ. 
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o Αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 12 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα επιφάνειας 64 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

124 μαθητές.  

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα διδασκαλίας  επιφάνειας 12 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

o Αίθουσα επιφάνειας 48 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Δύο (2) μεγάλες αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 78 μαθητές.  

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 24 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 48 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Φιλίππων λειτουργούν πέντε (5) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν τριάντα εννέα (39) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία λειτουργούν 

σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ 39 αίθουσες των σχολείων πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας ενώ υπάρχουν 

2 επιπλέον αίθουσες που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος (80 τ.μ.) ενώ τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν μικρούς 

χώρους για τη λειτουργία κουζίνας – τραπεζαρίας.  

✓ Τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής. Σε ένα εξ 

αυτών όμως ο χώρος είναι πολύ μικρός (15 τ.μ.). 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία στα οποία λειτουργεί Τμήμα Ένταξης διαθέτουν 

ξεχωριστή αίθουσα. 

✓ Σε ένα (1) από τα δύο (2) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τάξη Υποδοχής, 

διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Γυμναστήριο. 

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα για τη λειτουργία Σχολικής 

Βιβλιοθήκης. 

 
Εικόνα 300: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Φιλίππων 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ «ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ» 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 300 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 216 μαθητές.  

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 108 μαθητές.  
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Εντός του σχολείου λειτουργεί ως συστεγαζόμενο το 2ο Νηπιαγωγείο Κρηνίδων. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 175 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 105 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας. Οι 

δύο (2) επιπλέον αίθουσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αφού διαμορφωθούν 

κατάλληλα, για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, εργαστηρίου πληροφορικής και 

για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 250 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 180 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 14 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 84 μαθητές.  
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλία

ς 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός μαθητών 

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ
Α 

12 213 12 300 216 

1ο ΚΡΗΝΙΔΩΝ 6 100 6 150 108 

2ο ΚΡΗΝΙΔΩΝ 7 104 7 175 105 

ΖΥΓΟΥ 8 124 8 250 180 

ΦΙΛΙΠΠΩΝ 6 78 6 150 84 

ΣΥΝΟΛΟ 39 619 39 1025 693 

Πίνακας 307: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Φιλίππων και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας  

 

 
Εικόνα 301: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Φιλίππων 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των οκτώ (8) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Φιλίππων, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα 

διδασκαλίας και φοιτούν 185 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

λειτουργούντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 12 τμήματα 
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διδασκαλίας, με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων 

από 208 έως 224. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Φιλίππων, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Φιλίππων, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Φιλίππων 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης 

περιοχής. Επισημαίνουμε το γεγονός ότι τρία (3) νηπιαγωγεία λειτουργούν με 

μικρότερο αριθμό φοιτώντων νηπίων από τον ελάχιστο προβλεπόμενο από την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι στα παραπάνω δημόσια νηπιαγωγεία δεν 

υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

Ειδικότερα για τον οικισμό του Κρηνίδων προτείνεται νε εξεταστεί η 

δυνατότητα ορθολογικότερης και αναλογικότερης κατανομής των νηπίων στα δύο 

δημόσια νηπιαγωγεία. Για τον οικισμό του Αμυγδαλεώνα προτείνεται η μείωση του 

μαθητικού δυναμικού του 2ου Νηπιαγωγείου Αμυγδαλεώνα (προτείνεται ως μέγιστος 

αριθμός φοιτώντων νηπίων τα 16).  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 8 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΤΜΗΜΑΤΑ 12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

185 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 208 
έως 224 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 308: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Φιλίππων, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 302: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Φιλίππων 

 
Εικόνα 303: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Φιλίππων (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των πέντε (5) δημόσιων δημοτικών σχολείων όπου 

λειτουργούν τριάντα εννέα (39) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 619 

μαθητές. 

επαρκούν 
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Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα δημόσια δημοτικά σχολεία 

στη Δ.Ε. Φιλίππων δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 39 τμήματα 

διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε 

σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται 

να φοιτήσουν μέχρι 693 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό 

μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 1.025 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Φιλίππων, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Φιλίππων, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα  ανέρχεται στους 17 περίπου μαθητές. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. 

Φιλίππων επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της 

ευρύτερης περιοχής.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 39 ΤΜΗΜΑΤΑ 39 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

619 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 693  
έως 1025 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 309: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Φιλίππων, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 304: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Φιλίππων 

 

 
Εικόνα 305: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Φιλίππων (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

 

 

επαρκούν 
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Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα διδακτήρια 

όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Καβάλας,  συνοψίζουμε την πρότασή μας 

για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Κατασκευή και λειτουργία δύο (2) σύγχρονων τριθέσιων διδακτηρίων 

(νηπιαγωγείων) στην πόλη της Καβάλας. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί 

σημαντική αποσυμφόρηση των λειτουργούντων νηπιαγωγείων και δεν θα 

παρατηρείται πλέον το φαινόμενο να συγχρωτίζονται πολλά νήπια σε μικρές 

αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, θα επιτευχθεί και η μείωση του αριθμού των 

νηπίων σε νηπιαγωγεία όπου διαθέτουν μικρές αίθουσες διδασκαλίας αλλά και 

μικρούς αύλειους χώρους. Έτσι θα καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

οι ανάγκες φοίτησης των νηπίων της πόλης. 

➢ Μεταστέγαση του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, διότι διαθέτει μόνο δύο 

(2) αίθουσες διδασκαλίας και οι υπόλοιπες είναι αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. Οι 

παραπάνω αίθουσες διδασκαλίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη 

λειτουργία νηπιαγωγείου. Εναλλακτικά της παραπάνω πρότασης, προτείνεται η 

αξιοποίηση του χώρου όπου βρίσκονται οι αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ του 14ου 

Δημοτικού Σχολείου Καβάλας με την προσθήκη μόνιμων και σύγχρονων 

αιθουσών διδασκαλίας, ώστε το συγκεκριμένο σχολείο να μπορεί να 

λειτουργήσει εύρυθμα τουλάχιστον με έξι τμήματα διδασκαλίας. 

Επισημαίνουμε επίσης την αναγκαιότητα: 

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης των δύο νηπιαγωγείων στον οικισμό 

της Νέας Καρβάλης. 

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα ορθολογικότερης και αναλογικότερης κατανομής 

των νηπίων στα νηπιαγωγεία  του οικισμού του Αμυγδαλεώνα και του οικισμού 

των Κρηνίδων (προτείνεται η μείωση του αριθμού των φοιτώντων νηπίων στο 

2ο Νηπιαγωγείο Αμυγδαλεώνα).  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών περιφερειών 

δημοτικών σχολείων  της πόλης της Καβάλας με την αξιοποίηση αιθουσών στο 

12ο, 18ο, 19ο, 21ο, 22ο και 25ο Δημοτικά Σχολεία Καβάλας. 

➢ Να μην αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών, αν και προβλέπεται από τη 

χωρητικότητα των αιθουσών, στα δημοτικά σχολεία της Καβάλας στα οποία ο 

αύλειος χώρος είναι μη επαρκής. 

➢ Να εξευρεθούν – διαμορφωθούν χώροι για τη λειτουργία Εργαστηρίων 

Πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία της Καβάλας, όπου δεν λειτουργούν. 
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2.3.2 Δήμος Θάσου 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Θάσο από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει ιδρυθεί ένα (1) νηπιαγωγείο 

(Καλλιράχης) και έχει καταργηθεί ένα (1) νηπιαγωγείο (Σκάλας Μαριών). Σήμερα 

λειτουργούν δώδεκα (12) νηπιαγωγεία με δεκαπέντε (15) τμήματα διδασκαλίας στα 

οποία φοιτούν 209 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Θάσο από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή 

στα δημοτικά σχολεία. Σήμερα λειτουργούν οκτώ (8) δημοτικά σχολεία με πενήντα 

τέσσερα (54) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 795 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Θάσου παρουσίαζαν μια αύξηση κατά τα έτη 2006-2009, στη 

συνέχεια παρουσίαζαν αυξομειώσεις μέχρι το 2013 και εμφανή μείωση από το 2014 

μέχρι και το 2019. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η παραπάνω 

καταγεγραμμένη μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται με τη χρονική περίοδο της 

οικονομικής κρίσης της χώρας μας. Για τα επόμενα έτη και μέσα από κάποιες 

αυξομειώσεις, οι τρεις προβολές προβλέπουν ότι θα συνεχιστεί η σταδιακή μείωση 

των γεννήσεων. Είναι όμως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σύμφωνα με τη γραμμική 

παλινδρόμηση προβλέπεται αύξηση των γεννήσεων μέχρι το μέσον της δεκαετίας, σε 

σχέση με τον αριθμό γεννήσεων του έτους 2019. Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται 

στον πίνακα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ. Θάσου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

Γε
νν

ή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 128 128 128 128 

2001 120 120 120 120 

2002 110 110 110 110 

2003 104 104 104 104 

2004 98 98 98 98 

2005 118 118 118 118 

2006 115 115 115 115 

2007 126 126 126 126 

2008 142 142 142 142 

2009 136 136 136 136 

2010 144 144 144 144 

2011 111 111 111 111 

2012 102 102 102 102 

2013 118 118 118 118 

2014 115 115 115 115 

2015 87 87 87 87 

2016 103 103 103 103 

2017 102 102 102 102 

2018 92 92 92 92 

2019 93 93 93 93 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 92 93 101 91 

2021 91 92 99 90 

2022 89 92 98 87 

2023 88 92 97 84 

2024 87 91 96 90 

2025 86 91 94 88 

2026 85 90 93 85 

2027 84 90 92 84 

2028 83 90 91 82 

2029 82 89 90 81 

2030 81 89 88 79 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -37% -30% -31% -38% 

2010-2030 -44% -38% -39% -45% 

2019-2030 -13% -4% -5% -15% 

Πίνακας 310: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων του Δήμου Θάσου (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι στις τρεις προβολές παρουσιάζεται σταδιακή μείωση των 

γεννήσεων, με την εκθετική εξομάλυνση να καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση, ενώ 

στην γραμμική παλινδρόμηση παρουσιάζεται η αισιόδοξη πρόβλεψη με τάση 
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αύξησης των γεννήσεων μέχρι το μέσον της δεκαετίας και σε σχέση με τον αριθμό των 

γεννήσεων από το 2014 μέχρι και σήμερα. 

 
Εικόνα 306: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων του Δήμου Θάσου με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Η πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31 προδιαθέτει τη διάθεση 

στοιχείων για τις γεννήσεις τουλάχιστον έως το 2026 και την καταγραφή των 

εγγραφέντων μαθητών στα νηπιαγωγεία για τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία για τις γεννήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2001 έως το 2019 

και τα αποτελέσματα των προβλέψεων από το 2020 έως 2026 καθώς και τις εγγραφές 

των μαθητών στα νηπιαγωγεία για τα σχολικά έτη 2013-14 έως και το 2020-21, 

στοιχεία που μας διέθεσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Δεν 

ήταν δυνατό στην πρόβλεψή μας να λάβουμε υπόψη τα προηγούμενα δέκα σχολικά 

έτη, καθώς από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας μας χορηγήθηκαν στοιχεία μαθητικού 

πληθυσμού από το σχολικό έτος 2013-2014 και όχι προγενέστερα. 

Από το σχολικό έτος 2019-20 είναι υποχρεωτική η φοίτηση των νηπίων Β΄ 

ηλικίας (προνήπια). Επειδή όμως δεν υπάρχει αξιόπιστο δείγμα μαθητικού 

πληθυσμού στον αριθμό των νηπίων Β΄ ηλικίας (προνήπια) για τα προηγούμενα έτη, 

δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη τους για τα επόμενα. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία που 

αφορούν στον αριθμό των προνηπίων και απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες 

είναι ενδεικτικά.  
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Για την πρόβλεψη των νηπίων σε πρώτη φάση επιχειρήσαμε να εφαρμόσουμε 

τις ίδιες μεθόδους προβολής, όπως στην περίπτωση της πρόβλεψης των γεννήσεων 

(τη γραμμική παλινδρόμηση και την εκθετική εξομάλυνση). Τα αποτελέσματα που 

μας έδωσαν οι προαναφερόμενοι μέθοδοι δεν ήταν ρεαλιστικά, για τον λόγο αυτό 

απορρίψαμε τις μεθόδους αυτές και πραγματοποιήσαμε την πρόβλεψη με βάση τον 

μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που πήγαν στο νηπιαγωγείο μετά 

από πέντε έτη χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις από το 2008 έως το 2025 και τον 

αριθμό των εγγεγραμμένων νηπίων για τα σχολικά έτη 2013-14 έως 2020-21. 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα οκτώ σχολικά έτη 2013-2014 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
του Δήμου Θάσου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Νήπια 

2008 142 2013-2014 136 96% 

2009 136 2014-2015 140 103% 

2010 144 2015-2016 160 111% 

2011 111 2016-2017 122 110% 

2012 102 2017-2018 99 97% 

2013 118 2018-2019 148 125% 

2014 115 2019-2020 126 110% 

2015 87 2020-2021 96 110% 

Μέσος όρος 108% 
Πίνακας 311: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στο 

Δήμο Θάσου 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών 

που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν λίγο μεγαλύτερος από τον αριθμό των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Θάσου. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται σε γεννήσεις παιδιών που πραγματοποιήθηκαν σε νοσοκομείο ή κλινική 

άλλης δημοτικής ενότητας όπου και εγγράφηκαν. Επίσης μπορεί να οφείλεται σε 

εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού στο νησί της Θάσου από άλλες δημοτικές ενότητες 

καθώς και στη φοίτηση αλλοδαπών μαθητών.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των οκτώ προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 
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επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 

νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ. Θάσου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Προνήπια Νήπια 

2008 142 2013-2014   136 

2009 136 2014-2015   140 

2010 144 2015-2016   160 

2011 111 2016-2017   122 

2012 102 2017-2018   99 

2013 118 2018-2019   148 

2014 115 2019-2020   126 

2015 87 2020-2021   96 

2016 103 2021-2022 113 96 

2017 102 2022-2023 112 111 

2018 92 2023-2024 101 110 

2019 93 2024-2025 102 99 

2020 101 2025-2026 111 100 

2021 99 2026-2027 109 108 

2022 98 2027-2028 108 107 

2023 97 2028-2029 107 106 

2024 96 2029-2030 105 104 

2025 94 2030-2031 104 103 

Πίνακας 312: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ. Θάσου 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον σχολικό 

έτος, διαφαίνεται η μικρή αύξηση του αριθμού των φοιτώντων νηπίων. Τέλος, τα 

αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται 

στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η μικρή απόκλιση μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 
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Εικόνα 307: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2002 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ. Θάσου 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2002 110 
          136% 

2003 104         122% 120% 

2004 98       123% 123% 126% 

2005 118     129% 129% 127% 126% 

2006 115   104% 103% 109% 108% 106% 

2007 126 106% 104% 106% 108% 110% 111% 

2008 142 101% 99% 96% 98% 99% 99% 

2009 136 104% 105% 105% 106% 106% 107% 

2010 144 109% 108% 106% 108% 108%   

2011 111 114% 105% 108% 108%     

2012 102 97% 94% 94%       

2013 118 124% 125%         

2014 115 113%           

Μέσος Όρος 108% 106% 106% 111% 113% 116% 

Πίνακας 313: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου του Δ. Θάσου 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μικρή σχετικά απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Με τη 

βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο ανά τμήμα  

και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση τη μέθοδο της 

γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν 

τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Θάσου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ. Θάσου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 126 2013-2014 133 120 152 121 127 150 803 

2008 142 2014-2015 144 131 118 152 121 125 791 

2009 136 2015-2016 142 140 133 125 150 123 813 

2010 144 2016-2017 157 143 136 136 124 149 845 

2011 111 2017-2018 126 156 143 139 139 122 825 

2012 102 2018-2019 99 117 153 144 140 140 793 

2013 118 2019-2020 146 96 120 156 144 140 802 

2014 115 2020-2021 130 148 96 120 156 145 795 

2015 87 2021-2022 94 122 125 113 125 168 747 

2016 103 2022-2023 112 92 122 131 115 129 701 

2017 102 2023-2024 111 109 92 128 133 119 691 

2018 92 2024-2025 100 108 109 97 130 137 680 

2019 93 2025-2026 101 97 108 114 98 134 653 

2020 101 2026-2027 109 98 97 113 116 101 636 

2021 99 2027-2028 108 106 98 102 115 120 650 

2022 98 2028-2029 106 105 106 103 104 119 644 

2023 97 2029-2030 105 104 105 112 105 107 638 

2024 96 2030-2031 104 102 104 110 114 108 642 

Πίνακας 314: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο 
του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του Δ. Θάσου 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

φτάσει σε ποσοστό το 19%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  
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Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι οι μεταβολές είναι πολύ 

μικρές έως μηδενικές. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ. Θάσου 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2008-2009             98% 

2009-2010           100% 102% 

2010-2011         100% 99% 99% 

2011-2012       98% 106% 99% 98% 

2012-2013     98% 102% 102% 102% 101% 

2013-2014 136 106% 97% 97% 102% 101% 100% 

2014-2015 140 101% 101% 100% 101% 100% 101% 

2015-2016 160 98% 99% 98% 102% 100%   

2016-2017 122 103% 93% 103% 100%     

2017-2018 99 100% 97% 100%       

2018-2019 148 99% 101%         

2019-2020 126 103%           

Μέσος Όρος 102% 98% 100% 102% 100% 100% 

Πίνακας 315: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη του 
Δήμου Θάσου  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία του Δήμου Θάσου. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ. Θάσου 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2012-2013   2013-2014 133 120 152 121 127 150 803 

2013-2014 136 2014-2015 144 131 118 152 121 125 791 

2014-2015 140 2015-2016 142 140 133 125 150 123 813 

2015-2016 160 2016-2017 157 143 136 136 124 149 845 

2016-2017 122 2017-2018 126 156 143 139 139 122 825 

2017-2018 99 2018-2019 99 117 153 144 140 140 793 

2018-2019 148 2019-2020 146 96 120 156 144 140 802 

2019-2020 126 2020-2021 125 146 95 118 155 145 784 

2020-2021 96 2021-2022 97 122 145 97 118 155 734 

2021-2022 111 2022-2023 112 95 122 148 97 118 691 

2022-2023 110 2023-2024 111 110 94 124 148 96 683 

2023-2024 99 2024-2025 100 109 109 96 124 148 685 

2024-2025 100 2025-2026 101 98 108 111 96 124 638 

2025-2026 108 2026-2027 109 99 98 110 111 96 623 

2026-2027 107 2027-2028 108 107 99 99 110 111 634 

2027-2028 106 2028-2029 107 106 107 100 99 110 628 

2028-2029 104 2029-2030 105 105 105 108 100 99 623 

2029-2030 103 2030-2031 104 103 104 107 108 100 627 

Πίνακας 316: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη του Δήμου Θάσου 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

φτάσει σε ποσοστό 20%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Θάσου 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης των 

μαθητών, αντιθέτως θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει σύγκληση και πιθανότατα 

οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει διαρροή πληθυσμού, δηλαδή τα παιδιά που 

γεννιούνται στη Δ.Ε Θάσου ολοκληρώνουν τη φοίτηση τους στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση στον τόπο τους. Επίσης είναι εμφανής η μακροχρόνια σταδιακή μείωση 

του πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία, η οποία από το σχολικό έτος 2025-26 και 

εφεξής θα παρουσιάσει μια σταθεροποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει 

σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα. 
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Με βάση τα παραπάνω συμπεράνουμε ότι η μείωση των μαθητών οφείλεται καθαρά 

στη μείωση των γεννήσεων. 

 
Εικόνα 308: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Θάσου 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΣΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 26 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου. Διαθέτει δύο 

(2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 51 και 53 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει, τέλος, 

επαρκή αύλειο χώρο.  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΣΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 31 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου. Διαθέτει μία 

(1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 64 τ.μ. και μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 

74 τ.μ. ενώ διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 25 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων. Διαθέτει 
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δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 35 και 18 τ.μ. αντίστοιχα και επαρκή αύλειο 

χώρο.  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας  στο οποίο φοιτούν 24 

νήπια ενώ λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 27 τ.μ. Διαθέτει 

επίσης κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 35 τ.μ.. Τέλος, ο αύλειος χώρος του δεν είναι 

επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα  διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 6 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου. Διαθέτει μία 

(1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 35 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα  διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 8 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Καλλιράχης. Διαθέτει μία 

(1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 44 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα  διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 10 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Παναγιάς. Διαθέτει μία 

(1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 55 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 28 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 45 και 49 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης κουζίνα 

– τραπεζαρία επιφάνειας 12 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα  διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 11 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο. Διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 69 τ.μ., αίθουσα ανάπαυσης επιφάνειας 14 τ.μ. και 

τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 12 τ.μ.. Δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΙΝΟΥ «ΚΑΛΤΣΑ»  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα  διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 23 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 46 και 58 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης 
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πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 150 τ.μ. και κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 25 τ.μ.. 

Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα  διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 8 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 30 και 35 τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΑ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα  διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 9 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 75 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στο νησί της Θάσου λειτουργούν δώδεκα (12) νηπιαγωγεία με δεκαπέντε (15) 

τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Τα έξι (6) από τα δώδεκα (12) νηπιαγωγεία είναι συστεγαζόμενα με αντίστοιχα 

δημοτικά σχολεία. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο. 

✓ Ένα τμήμα (2ο Νηπιαγωγείο Θάσου) λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Ο μέσος όρος επιφάνειας των αιθουσών διδασκαλίας είναι 45 τ.μ.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Μόνο ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Μόνο ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Τέσσερα (4) νηπιαγωγεία διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Σε δύο (2) νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος δεν είναι επαρκής.  

✓ Σε ένα (1) νηπιαγωγείο λειτουργεί Τμήμα Ένταξης αλλά δεν υπάρχει ξεχωριστή 

αίθουσα για τη λειτουργία του. 
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✓ Στο 1ο Νηπιαγωγείο Λιμεναρίων λειτουργεί ένα τμήμα με 25 νήπια ενώ η 

αίθουσα στην οποία λειτουργεί έχει μέγιστο δυναμικό χωρητικότητας, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας, τα 14 νήπια. 

✓ Στο 2ο Νηπιαγωγείο Λιμεναρίων λειτουργεί ένα τμήμα με 24 νήπια ενώ βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας της έρευνάς μας δύναται η λειτουργία ενός 

τμήματος με δυναμικότητα έως 11 νήπια. 

 
Εικόνα 309: Διδακτήρια νηπιαγωγείων Δήμου Θάσου 

 
Εικόνα 310: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία του Δήμου Θάσου 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΣΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 35 έως 41.   

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΣΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. Η αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 14 

φοιτώντων νηπίων. Η δεύτερη μικρή αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους 

διδακτικούς σκοπούς. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 11 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 14 

φοιτώντων νηπίων. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 18 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 22 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 31 έως 38. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΙΝΟΥ «ΚΑΛΤΣΑ»  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 34 έως 41.   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. Η δεύτερη αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους 

διδακτικούς σκοπούς. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΑ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Θάσο είναι δυνατή η λειτουργία δεκαπέντε (15) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από  279 έως 299.  
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο  ΘΑΣΟΥ 2 26 2 41 35 

2ο ΘΑΣΟΥ 2 31 1 25 25 

1ο ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 1 25 1 14 14 

2ο ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 1 24 1 11 9 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1 6 1 14 14 

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 1 8 1 18 18 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 1 10 1 22 22 

ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 2 28 2 38 31 

ΠΟΤΟΥ 1 11 1 25 25 

ΠΡΙΝΟΥ "ΚΑΛΤΣΑ" 1 23 2 41 34 

ΡΑΧΩΝΙΟΥ 1 8 1 25 25 

ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΑ 1 9 1 25 25 

ΣΥΝΟΛΟ 15 209 15 299 279 

Πίνακας 317: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων του Δήμου Θάσου και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 311: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων του Δήμου Θάσου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 4/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 37 μαθητές. 

Εντός του σχολείου λειτουργεί και το νηπιαγωγείο (συστεγαζόμενο). 
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ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 22 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 18 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 102 τ.μ. 

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και ότι το 

σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΟΤΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας και Τάξη Υποδοχής. Κατά το 

τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 97 μαθητές. Εντός του σχολείου λειτουργεί και το 

νηπιαγωγείο του οικισμού (συστεγαζόμενο). 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 30 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 70 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

103 μαθητές. Εντός του σχολείου λειτουργεί και το 2ο Νηπιαγωγείο Θάσου 

(συστεγαζόμενο). 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 
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o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ. περίπου. 

o Μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 24 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 63 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και ότι το 

σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

109 μαθητές. Εντός του σχολείου λειτουργεί και το 1ο Νηπιαγωγείο Θάσου 

(συστεγαζόμενο). 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 24 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 116 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 120 τ.μ. 

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και ότι το 

σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 4/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 30 μαθητές. Εντός του σχολείου 

λειτουργεί και το νηπιαγωγείο (συστεγαζόμενο). 

Το σχολείο διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας, μία (1) αίθουσα διδασκαλίας με επιφάνεια 30 τ.μ., Εργαστήριο 

Πληροφορικής με επιφάνεια 18 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

156 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 25 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

o Μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 25 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

87 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 21 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και ότι το 

σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

176 μαθητές. 
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ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 20 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 39 τ.μ. 

o Μικρή κουζίνα (5 τ.μ.) για τις ανάγκες του ολοήμερου προγράμματος. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στο νησί της Θάσου λειτουργούν οκτώ (8) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν πενήντα τέσσερα (54) τμήματα διδασκαλίας.    

✓ Σαράντα επτά (47) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας, 

τέσσερις (4) αίθουσες δεν πληρούν το κριτήριο (επιφάνεια μικρότερη από 37,5 

τ.μ.) και τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας είναι ΠΡΟΚΑΤ.  

✓ Ένα (1) μόνο δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα – χώρο για τη λειτουργία του 

ολοημέρου (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.) αλλά η συγκεκριμένη αίθουσα είναι 

ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Έξι (6) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Σε επτά (7) δημοτικά σχολεία λειτουργεί Τάξη Υποδοχής αλλά μόνο δύο (2) εξ 

αυτών διαθέτουν ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας για τη λειτουργία της.   

✓ Σε πέντε (5) δημοτικά σχολεία λειτουργεί Τμήμα Ένταξης αλλά τέσσερα (4) εξ 

αυτών διαθέτουν ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας για τη λειτουργία του. Στα 

τρία (3) όμως δημοτικά σχολεία η αίθουσα είναι ΠΡΟΚΑΤ.   

✓ Πέντε (5) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει γυμναστήριο. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης, η οποία 

όμως είναι ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 

✓ Υπάρχουν τρεις (3) επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια μικρότερη 

των 37,5 τ.μ. 
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Εικόνα 312: Αίθουσες διδασκαλίας δημοτικών σχολείων του Δήμου Θάσου 

 

 
Εικόνα 313: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Θάσου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  
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o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι η μία αίθουσα επιφάνειας 22 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί ως 

αίθουσα διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό τους 15 μαθητές.  

Η αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς σκοπούς 

(λειτουργία Τάξης Υποδοχής κ.λπ.).  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 90 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 10 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 40 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΟΤΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας, με την 

προϋπόθεση ότι οι τρεις (3) αίθουσες επιφάνειας 30 τ.μ. έκαστη, οι οποίες δεν 

πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας (έχουν επιφάνεια μικρότερη από 37,5 τ.μ.), θα 

χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό τους 60 μαθητές.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 135 

μαθητές.  

Η αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς σκοπούς 

(λειτουργία Τάξης Υποδοχής κ.λπ.).  
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Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 90 μαθητές. 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Η μία αίθουσα επιφάνειας  24 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς (λειτουργία Τάξης Υποδοχής κ.λπ.).  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα  ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 102 μαθητές. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 20 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 120 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 100 

μαθητές.  

Η αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς (λειτουργία Τάξης Υποδοχής, αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης κ.λπ.).  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 8 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 32 μαθητές. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι τρεις (3) αίθουσες επιφάνειας 25 τ.μ. έκαστη, οι οποίες δεν 

πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας (έχουν επιφάνεια μικρότερη από 37,5 τ.μ.), θα 

χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό τους 51 μαθητές.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 226 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 177 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας, οι 

οποίες πληρούν και το κριτήριο χωρητικότητας.  

Η αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ προτείνεται να μην χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας 

παρά μόνο για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 125 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 75 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας.  

Η 13η αίθουσα διδασκαλίας, αφού διαμορφωθεί αναλόγως, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και της Τάξης Υποδοχής. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 300 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 204 μαθητές. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας 

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλία

ς 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

1ο  ΘΑΣΟΥ 7 103 6 150 102 

2ο ΘΑΣΟΥ 6 109 6 150 120 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΠΟΤΟΥ 7 97 6 135 90 

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ 3 30 4 60 32 

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 11 176 12 300 204 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 4 37 4 90 40 

ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 6 87 5 100 75 

ΠΡΙΝΟΥ 10 156 10 225 177 

ΣΥΝΟΛΟ 54 795 53 1210 840 

Πίνακας 318: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Δήμου Θάσου και αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 314: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Δήμου Θάσου 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δώδεκα (12) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργούν 15 τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 209 νήπια. 
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Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία στα 

δημόσια νηπιαγωγεία της Θάσου δύνανται να λειτουργήσουν 15 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 299 νήπια. 

Γ) Τη διαπίστωση ότι δύο (2) νηπιαγωγεία δεν διαθέτουν επαρκείς αύλειους 

χώρους. 

Δ) Τη διαπίστωση ότι ένα (1) νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο. 

Ε) Τη διαπίστωση ότι τα δύο νηπιαγωγεία στα Λιμενάρια μπορούν να 

λειτουργήσουν μόνο ως μονοθέσια και με μικρό αριθμό φοιτώντων νηπίων 

λόγω των πολύ μικρών αιθουσών διδασκαλίας που διαθέτουν. 

ΣΤ) Τη διαπίστωση ότι ένα (1) νηπιαγωγείο (2ο Νηπιαγωγείο Θάσου) λειτουργεί 

και σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ ενώ δεν διαθέτει αίθουσα για την εύρυθμη λειτουργία 

του Τμήματος Ένταξης. 

Ζ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στο Δήμο Θάσου, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Η) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στο Δήμο Θάσου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η επιπλέον λειτουργία τριών (3) αιθουσών 

διδασκαλίας στον οικισμό των Λιμεναρίων. Για τη στέγαση αυτών των τμημάτων 

προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία ενός (1) σύγχρονου τριθέσιου διδακτηρίου 

(νηπιαγωγείου) στο οποίο θα υπάρχουν και όλοι οι χώροι που προβλέπονται από τις 

διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής νηπιαγωγείων, ήτοι αίθουσα βιβλιοθήκης – 

δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, πολυδύναμος χώρος, χώρος κουζίνας – 

τραπεζαρίας. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία ενός 

νηπιαγωγείου στον οικισμό των Λιμεναρίων, θα υπάρξει σημαντική αποσυμφόρηση 

των δύο υπαρχόντων νηπιαγωγείων, θα επιτευχθεί η εξοικονόμηση δύο αιθουσών 

διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων και δεν θα παρατηρείται πλέον το 

φαινόμενο να συγχρωτίζονται πολλά νήπια σε μικρές αίθουσες διδασκαλίας. 

Επιπροσθέτως, θα επιτευχθεί και η μείωση του αριθμού των νηπίων σε νηπιαγωγεία 

όπου διαθέτουν μικρές αίθουσες διδασκαλίας αλλά και μικρούς αύλειους χώρους.  

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η επιπλέον λειτουργία τριών (3) αιθουσών 

διδασκαλίας στον οικισμό του Λιμένα. Για τη στέγαση αυτών των τμημάτων 

προτείνεται η κατασκευή και λειτουργία ενός (1) σύγχρονου τριθέσιου διδακτηρίου 

(νηπιαγωγείου) στο οποίο θα υπάρχουν και όλοι οι χώροι που προβλέπονται από τις 

διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής νηπιαγωγείων, ήτοι αίθουσα βιβλιοθήκης – 

δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, πολυδύναμος χώρος, χώρος κουζίνας – 

τραπεζαρίας. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία ενός 

νηπιαγωγείου στον οικισμό του Λιμένα, θα επιτευχθεί η εξοικονόμηση δύο αιθουσών 

διδασκαλίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου και μιας αίθουσας διδασκαλίας στο 1ο 
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Δημοτικό Σχολείο Θάσου και δεν θα παρατηρείται πλέον το φαινόμενο να 

συγχρωτίζονται πολλά νήπια σε μικρές αίθουσες διδασκαλίας. Τέλος, θα επιτευχθεί 

και η εύρυθμη λειτουργία του μοναδικού Τμήματος Ένταξης στο νησί της Θάσου.  

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι στα δημόσια νηπιαγωγεία που 

λειτουργούν στη Θάσο δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται 

από τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
2 

ΤΜΗΜΑΤΑ 15 ΤΜΗΜΑΤΑ 15 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 6 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

209 
ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 279 
έως 299 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ 

ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 
150 

Πίνακας 319: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων του Δήμου Θάσου, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 315: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία του Δήμου Θάσου 

Προτείνεται 

Κατασκευή  

δύο (2) 

διδακτηρίων /  

έξι (6) αιθουσών 
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Εικόνα 316: Γεωγραφική κατανομή Νηπιαγωγείων του Δήμου Θάσου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των οκτώ (8) δημόσιων δημοτικών σχολείων, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργούν πενήντα τέσσερα (54) τμήματα 

διδασκαλίας και φοιτούν 795 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα δημόσια δημοτικά σχολεία 

της Θάσου δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 53 τμήματα διδασκαλίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική 

μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να 
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φοιτήσουν μέχρι 840 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό 

μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 1.210 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στο Δήμο Θάσου, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στο Δήμο Θάσου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 16 περίπου μαθητές. 

ΣΤ) Την πρόταση της έρευνας για τη μη λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας σε 

αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αναλογικότερης κατανομής 

των μαθητών στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου, ώστε να λειτουργούν και τα δύο 

σχολεία με έξι τμήματα διδασκαλίας. 

Θεωρούμε ότι απαιτείται να εξευρεθεί – διαμορφωθεί  χώρος για τη 

λειτουργία εργαστηρίου πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου Ποτού και 

στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να εξευρεθεί – διαμορφωθεί  χώρος για τη λειτουργία 

της Τάξης Υποδοχής στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου. 

Θεωρούμε ότι στο Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων πρέπει να διαμορφωθεί 

κατάλληλα μία αίθουσα με επιφάνεια άνω των 40 τ.μ., προκειμένου να 

λειτουργήσουν εύρυθμα το Τμήμα Ένταξης και η Τάξη Υποδοχής. 

Θεωρούμε ότι απαιτείται η προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο 

Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς, οι οποίες θα συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του 

ως εξαθέσιο δημοτικό σχολείο. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα συνεχίσει 

να στεγάζεται το έκτο τμήμα διδασκαλίας σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

8 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 8 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 54 ΤΜΗΜΑΤΑ 53 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
2 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

795 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 840 
έως 

1210 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

50 

Πίνακας 320: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Δήμου Θάσου, αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 317: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Θάσου 

 
Εικόνα 318: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων Δήμου Θάσου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα διδακτήρια του 

Δήμου Θάσου, συνοψίζουμε την πρότασή μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των 

παρακάτω:  

➢ Κατασκευή τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας στον οικισμό των Λιμεναρίων για 

τη λειτουργία νηπιαγωγείου. Για τη στέγαση αυτών των τμημάτων προτείνεται 

η κατασκευή και λειτουργία ενός (1) σύγχρονου τριθέσιου διδακτηρίου 

Προτείνεται 

προσθήκη  

δύο (2) 

αιθουσών 
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(νηπιαγωγείου). Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία ενός 

νηπιαγωγείου στον οικισμό των Λιμεναρίων, θα υπάρξει σημαντική 

αποσυμφόρηση των δύο υπαρχόντων νηπιαγωγείων, θα επιτευχθεί η 

εξοικονόμηση δύο αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων 

και δεν θα παρατηρείται πλέον το φαινόμενο να συγχρωτίζονται πολλά νήπια 

σε μικρές αίθουσες διδασκαλίας. Έτσι θα καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής. 

➢ Κατασκευή τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας στον οικισμό του Λιμένα για τη 

λειτουργία νηπιαγωγείου. Για τη στέγαση αυτών των τμημάτων προτείνεται η 

κατασκευή και λειτουργία ενός (1) σύγχρονου τριθέσιου διδακτηρίου 

(νηπιαγωγείου).  Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία ενός 

νηπιαγωγείου στον οικισμό του Λιμένα, θα επιτευχθεί η εξοικονόμηση δύο 

αιθουσών διδασκαλίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου και μιας αίθουσας 

διδασκαλίας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου και δεν θα παρατηρείται πλέον 

το φαινόμενο να συγχρωτίζονται πολλά νήπια σε μικρές αίθουσες 

διδασκαλίας. Επίσης, θα επιτευχθεί και η εύρυθμη λειτουργία του μοναδικού 

Τμήματος Ένταξης στο νησί της Θάσου. Έτσι θα καλυφθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής. 

➢ Προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς, οι 

οποίες θα συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του ως εξαθέσιο δημοτικό 

σχολείο χωρίς να χρησιμοποιούνται αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Επισημαίνουμε επίσης την αναγκαιότητα: 

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης και της Τάξης Υποδοχής στο Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων. 

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου. 

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία 

Εργαστηρίου Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου Ποτού και στο 

2ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου. 

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα αναλογικότερης κατανομής των μαθητών στο 1ο 

και 2ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου, ώστε να λειτουργούν και τα δύο δημοτικά 

σχολεία με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας. 
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2.3.3 Δήμος Νέστου 

2.3.3.1 Δημοτική Ενότητα Χρυσούπολης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Χρυσούπολης από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν προαχθεί δύο (2) 

νηπιαγωγεία στην πόλη της Χρυσούπολης. Επίσης έχουν παύσει τη λειτουργία τους, 

λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, τρία (3) νηπιαγωγεία (1ο Χρυσούπολης, 

Γραβούνας και Γέροντα). Σήμερα λειτουργούν εννέα (9) νηπιαγωγεία με δεκαεπτά 

(17) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 282 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. Ένα 

νηπιαγωγείο βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας (Νέου Ξεριά). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Χρυσούπολης από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί ένα (1) 

δημοτικό σχολείο στην πόλη της Χρυσούπολης και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, 

λόγω συγχώνευσης, τρία (3) δημοτικά σχολεία (3ο Χρυσούπολης, Πέρνης και Νέου 

Ξεριά). Σήμερα λειτουργούν επτά (7) δημοτικά σχολεία με πενήντα επτά (57) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 975 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Χρυσούπολης παρουσίαζαν αύξηση κατά τα έτη 2006 έως και 

2010 και στη συνέχεια παρουσίαζαν αυξομειώσεις μέχρι και το 2017. Το 2018 

καταγράφεται μείωση των η οποία συνεχίζεται και το έτος 2019. Είναι σημαντικό να 

επισημάνουμε ότι η παραπάνω καταγεγραμμένη μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται 

με τη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. Για τα επόμενα έτη και 

μέσα από κάποιες αυξομειώσεις, προβλέπεται η σταθεροποίηση των γεννήσεων στα 

επίπεδα του 2019. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σύμφωνα με τη γραμμική 

παλινδρόμηση και τη γεωμετρική προβολή με βάση την τελευταία 15ετία, 

προβλέπεται αύξηση του αριθμού των γεννήσεων, σε σχέση με τον αριθμό γεννήσεων 

του 2019. Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται στον πίνακα ισχύουν υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Χρυσούπολης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 104 104 104 104 

2001 137 137 137 137 

2002 120 120 120 120 

2003 131 131 131 131 

2004 123 123 123 123 

2005 102 102 102 102 

2006 146 146 146 146 

2007 135 135 135 135 

2008 160 160 160 160 

2009 158 158 158 158 

2010 163 163 163 163 

2011 146 146 146 146 

2012 128 128 128 128 

2013 144 144 144 144 

2014 148 148 148 148 

2015 126 126 126 126 

2016 134 134 134 134 

2017 158 158 158 158 

2018 120 120 120 120 

2019 119 119 119 119 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 118 120 135 122 

2021 117 122 134 122 

2022 116 123 134 122 

2023 115 125 133 117 

2024 114 126 133 117 

2025 113 128 132 117 

2026 113 130 131 115 

2027 112 131 131 113 

2028 111 133 130 118 

2029 110 134 130 116 

2030 109 136 129 114 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 5% 31% 24% 10% 

2010-2030 -33% -17% -21% -30% 

2019-2030 -8% 14% 9% -4% 

Πίνακας 321: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Χρυσούπολης (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι δύο προβολές (εκθετική εξομάλυνση και γεωμετρική προβολή 

τελευταίας 5ετίας) παρουσιάζουν σταδιακή μείωση των γεννήσεων, ενώ οι δύο άλλες 

προβολές προβλέπουν αύξηση του αριθμού των γεννήσεων, με τη γραμμική 

παλινδρόμηση να παρουσιάζει την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη. 
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Εικόνα 319: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Χρυσούπολης με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2013-2014 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Χρυσούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία Ποσοστ

ό  
Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2008 160 2013-2014 143 89% 

2009 158 2014-2015 143 91% 

2010 163 2015-2016 149 91% 

2011 146 2016-2017 141 97% 

2012 128 2017-2018 130 102% 

2013 144 2018-2019 141 98% 

2014 148 2019-2020 162 109% 

2015 126 2020-2021 133 106% 

Μέσος όρος 98% 

Πίνακας 322: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Χρυσούπολης 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις από τον αριθμό των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στη Δ.Ε. Χρυσούπολης.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των οκτώ προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 

νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Χρυσούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2008 160 2013-2014   143 

2009 158 2014-2015   143 

2010 163 2015-2016   149 

2011 146 2016-2017   141 

2012 128 2017-2018   130 

2013 144 2018-2019   141 

2014 148 2019-2020   162 

2015 126 2020-2021 149 133 

2016 134 2021-2022 175 131 

2017 158 2022-2023 133 155 

2018 120 2023-2024 132 117 

2019 119 2024-2025 158 116 

2020 143 2025-2026 159 140 

2021 143 2026-2027 160 140 

2022 144 2027-2028 161 141 

2023 145 2028-2029 162 142 

2024 146 2029-2030 162 142 

2025 146 2030-2031 163 143 

Πίνακας 323: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Χρυσούπολης 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται η μακροπρόθεσμη μικρή σταδιακή αύξηση του αριθμού 

των φοιτώντων νηπίων. Τέλος, η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των 

γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται και στο ακόλουθο 

διάγραμμα και είναι εμφανής η σύγκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του 

αριθμού που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 
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Εικόνα 320: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2002 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Χρυσούπολης 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2002 110           118% 

2003 104         115% 114% 

2004 98       133% 141% 140% 

2005 118     141% 138% 137% 136% 

2006 115   116% 117% 118% 117% 115% 

2007 126 105% 107% 108% 106% 108% 110% 

2008 142 116% 108% 109% 106% 106% 106% 

2009 136 115% 112% 112% 113% 113% 113% 

2010 144 100% 96% 96% 98% 98%   

2011 111 114% 116% 115% 117%     

2012 102 115% 116% 116%       

2013 118 106% 108%         

2014 115 109%           

Μέσος Όρος 110% 110% 114% 116% 117% 119% 

Πίνακας 324: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι καθ’ όλη τη περίοδο αναφοράς, υπάρχει 

απόκλιση μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο 

δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος του ποσοστού είναι κατά 10-19% 

μεγαλύτερος σε όλες τις τάξεις. Τον ακριβή λόγο αυτής της αύξησης δεν γνωρίζουμε, 

υποθέτουμε ότι μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. 

αποκέντρωση πληθυσμού), σε παιδιά που γεννήθηκαν και δηλώθηκαν σε άλλη 

δημοτική ενότητα και ενδεχομένως σε εγγραφές αλλοδαπών νηπίων. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Χρυσούπολης.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Καβάλας, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Χρυσούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 135 2013-2014 142 170 144 163 150 141 910 

2008 160 2014-2015 186 144 171 141 173 149 964 

2009 158 2015-2016 182 173 146 173 140 172 986 

2010 163 2016-2017 163 177 174 143 171 139 967 

2011 146 2017-2018 167 156 177 170 146 168 984 

2012 128 2018-2019 147 170 157 179 170 148 971 

2013 144 2019-2020 153 148 168 159 179 170 977 

2014 148 2020-2021 162 155 148 171 160 179 975 

2015 126 2021-2022 139 163 165 149 171 194 979 

2016 134 2022-2023 148 138 169 167 150 174 946 

2017 158 2023-2024 174 147 144 172 168 152 958 

2018 120 2024-2025 132 174 153 146 173 171 950 

2019 119 2025-2026 131 132 181 156 147 176 923 

2020 135 2026-2027 148 131 137 184 157 150 906 

2021 134 2027-2028 148 148 136 139 185 159 915 

2022 134 2028-2029 147 147 154 138 140 188 915 

2023 133 2029-2030 147 147 153 157 139 143 885 

2024 133 2030-2031 146 146 153 156 158 142 900 

Πίνακας 325: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μικρή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία στο τέλος της δεκαετίας 

θα κυμανθεί σε ποσοστό 8% περίπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2013-2014 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  
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Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νηπίων που 

γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 15% μεγαλύτερο ενώ το ποσοστό των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, παρουσιάζουν το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής και είναι κοντά στο 100%. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Χρυσούπολης 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2008-2009             99% 

2009-2010           106% 99% 

2010-2011         98% 99% 99% 

2011-2012       101% 101% 99% 98% 

2012-2013     101% 101% 98% 102% 101% 

2013-2014 143 130% 93% 101% 98% 100% 100% 

2014-2015 143 127% 97% 100% 101% 100% 100% 

2015-2016 149 109% 96% 101% 101% 101%   

2016-2017 141 118% 102% 99% 102%     

2017-2018 130 113% 101% 100%       

2018-2019 141 109% 101%         

2019-2020 162 100%           

Μέσος Όρος 115% 99% 100% 100% 101% 100% 

Πίνακας 326: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

 



721 
 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Χρυσούπολης 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2012-2013  2013-2014 142 170 144 163 150 141 910 

2013-2014 143 2014-2015 186 144 171 141 173 149 964 

2014-2015 143 2015-2016 182 173 146 173 140 172 986 

2015-2016 149 2016-2017 163 177 174 143 171 139 967 

2016-2017 141 2017-2018 167 156 177 170 146 168 984 

2017-2018 130 2018-2019 147 170 157 179 170 148 971 

2018-2019 141 2019-2020 153 148 168 159 179 170 977 

2019-2020 162 2020-2021 162 155 148 171 160 179 975 

2020-2021 133 2021-2022 153 160 155 148 173 159 949 

2021-2022 131 2022-2023 151 151 160 155 149 172 939 

2022-2023 155 2023-2024 178 149 152 160 157 149 945 

2023-2024 117 2024-2025 135 176 150 152 162 156 930 

2024-2025 116 2025-2026 134 134 176 149 153 161 908 

2025-2026 140 2026-2027 161 132 134 176 151 153 907 

2026-2027 140 2027-2028 162 159 133 134 178 150 915 

2027-2028 141 2028-2029 163 160 159 133 135 177 926 

2028-2029 142 2029-2030 163 160 160 159 134 135 911 

2029-2030 142 2030-2031 164 161 161 160 161 133 940 

Πίνακας 327: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 

όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

παρουσιάζεται μια πολύ μικρή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία στο τέλος 

της δεκαετίας θα κυμανθεί σε ποσοστό 4% περίπου, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι 

οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα 

και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε 

Χρυσούπολης καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του αριθμού των μαθητών 

με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι παρά τη σχετική απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων 

πρόβλεψης, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού θα είναι μικρή. 
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Εικόνα 321: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. 

Χρυσούπολης από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 
 
 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά τριθέσιο και λειτουργεί με τέσσερα (4) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 75 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και 

διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 63, 48, 48 και 48 τ.μ. 

αντίστοιχα. Διαθέτει μικρή κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 6 τ.μ. και επαρκή αύλειο 

χώρο. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 65 νήπια ενώ λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. Το 

νηπιαγωγείο λειτουργεί σε χώρο εντός του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

(συστεγαζόμενο), διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 48 τ.μ., πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 93 τ.μ., μικρή κουζίνα – τραπεζαρία 

επιφάνειας 7 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 31 νήπια. Λειτουργεί σε χώρο εντός του 4ου 
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Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης (συστεγαζόμενο) και διαθέτει δύο (2) πολύ 

μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας (περίπου 80 τ.μ. η καθεμιά). Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 38 νήπια. Λειτουργεί σε χώρο εντός του 5ου 

Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης (συστεγαζόμενο) και διαθέτει τρεις (3) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 35, 30 και 21 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει, επίσης, μικρή κουζίνα 

– τραπεζαρία επιφάνειας 4 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 νήπια. Λειτουργεί σε χώρο εντός του Δημοτικού 

Σχολείου Ερατεινού (συστεγαζόμενο), διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 49 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 15 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, 

διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 45 τ.μ., 

πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 45 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΝΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 6 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και 

διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 47 και 50 τ.μ. αντίστοιχα. 

Διαθέτει, επίσης, κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 14 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 7 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, 

διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 40 τ.μ. και μικρό αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 32 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, 

διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 49 τ.μ., κουζίνα 

– τραπεζαρία επιφάνειας 12 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στην πόλη της Χρυσούπολης λειτουργούν τέσσερα (4) νηπιαγωγεία με έντεκα 

(11) τμήματα διδασκαλίας ενώ στην ευρύτερη περιοχή της δημοτικής ενότητας 

λειτουργούν ακόμη πέντε (5) δημόσια νηπιαγωγεία με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Τέσσερα (4) νηπιαγωγεία είναι συστεγαζόμενα με αντίστοιχα δημοτικά 

σχολεία. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Μόνο ένα (1) νηπιαγωγείο στην πόλη της Χρυσούπολης διαθέτει πολυδύναμο 

χώρο και ένα (1) νηπιαγωγείο στην περιφέρεια της Δ.Ε. Νέστου (το 

Νηπιαγωγείο Ζαρκαδιάς). 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Πέντε (5) νηπιαγωγεία διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία, οι περισσότερες όμως 

στεγάζονται σε πολύ μικρούς χώρους. 

✓ Το 3ο Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης δεν διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για τη 

λειτουργία του Τμήματος Ένταξης (είναι το μοναδικό νηπιαγωγείο όπου 

λειτουργεί Τμήμα Ένταξης). 

✓ Τα οκτώ (8) νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο. 
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Εικόνα 322: Διδακτήρια νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

 
Εικόνα 323: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Χρυσούπολης 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τεσσάρων (4) τμημάτων διδασκαλίας, με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 76 έως 82. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 51 έως 58. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 50 

φοιτώντων νηπίων. 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 30 

φοιτώντων νηπίων. Η τρίτη, μικρότερη, αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα ανάπαυσης ή ως αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης 

δραστηριοτήτων ή ως πολυδύναμος χώρος. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 20 

φοιτώντων νηπίων. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 36. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 39. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 16 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας, με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 40. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι: 

Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Χρυσούπολη είναι δυνατή η λειτουργία 

έντεκα (11) τμημάτων διδασκαλίας στα οποία μπορούν να φοιτήσουν μέχρι 220 

νήπια. 

Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στους οικισμούς της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

(εκτός της πόλης της Χρυσούπολης) είναι δυνατή η λειτουργία οκτώ (8) τμημάτων 

διδασκαλίας στα οποία μπορούν να φοιτήσουν μέχρι 151 νήπια. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

2ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 4 75 4 82 76 

3ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3 65 3 58 51 

4ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 2 31 2 50 50 

5ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 2 38 2 30 30 

ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ 1 13 1 20 20 

ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 15 2 36 30 

ΠΕΡΝΗΣ 1 6 2 39 32 

ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ 1 7 1 16 16 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 2 32 2 40 32 

ΣΥΝΟΛΟ 17 282 19 371 337 

Πίνακας 328: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Χρυσούπολης και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 324: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας και Τμήμα Ένταξης. Κατά 

το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 235 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Μία (1) πολύ μεγάλη αίθουσα για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 51 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 325 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 71 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 51 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει μικρό αύλειο χώρο. 
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2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, Τμήμα Ένταξης και Τάξη 

Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 160 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ.. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 21 τ.μ. 

Η Τάξη Υποδοχής και το Τμήμα Ένταξης του σχολείου λειτουργούν σε βοηθητικούς 

χώρους και ο αύλειος χώρος είναι επαρκής. 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας και Τάξη Υποδοχής. Κατά το 

τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 138 μαθητές. Το σχολείο συστεγάζεται με το 4ο 

Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  24 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 156 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 9 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 

φοιτούν 139 μαθητές. Το σχολείο συστεγάζεται με το 5ο Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  
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o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 28 τ.μ.. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  36 τ.μ. 

Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας λειτουργούν σε βοηθητικούς χώρους και ο αύλειος 

χώρος είναι επαρκής. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ – ΓΕΡΟΝΤΑ – ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΠΕΡΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 

6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και Τάξη Υποδοχής. Κατά το 

τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 88 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ.. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  30 τ.μ. 

Η Τάξη Υποδοχής του σχολείου λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και ο αύλειος χώρος 

είναι επαρκής. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ – ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 

φοιτούν 96 μαθητές. Το σχολείο συστεγάζεται με το Νηπιαγωγείο Ερατεινού. 

Διαθέτει 6 αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας και 

Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  18 τ.μ.. Τέλος, το σχολείο διαθέτει επαρκή 

αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 8/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, Τμήμα Ένταξης και Τάξη 

Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 119 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Αίθουσα επιφάνειας 48 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 
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o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  30 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Η Τάξη Υποδοχής του σχολείου λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και ο αύλειος χώρος 

είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δημοτική Ενότητα Χρυσούπολης λειτουργούν επτά (7) δημοτικά σχολεία 

στα οποία λειτουργούν πενήντα επτά (57) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία 

λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Πενήντα δύο (52) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας, 

τρεις (3) δεν το πληρούν, μία (1) λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και μία (1) σε 

αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες – χώρους για τη λειτουργία του 

ολοημέρου (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

✓ Μόνο ένα (1) δημοτικό σχολείο, από τα τέσσερα (4) στα οποία λειτουργεί Τάξη 

Υποδοχής, διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας. 

✓ Μόνο δύο (2) δημοτικά σχολεία, από τα τρία (3) στα οποία λειτουργεί Τμήμα 

Ένταξης, διαθέτουν ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας.  

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.  

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Γυμναστήριο. 

✓ Μόνο δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

✓ Υπάρχουν μία (1) επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας μικρότερης από 

37,5 τ.μ.. 

✓ Υπάρχουν δύο (2) αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ (4ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης). 

✓ Υπάρχει μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ (5ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης) η οποία 

χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας. 

✓ Υπάρχουν δύο (2) επιπλέον αίθουσες που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 
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Εικόνα 325: Καταλληλότητα αιθουσών δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

 
Εικόνα 326: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  
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o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας. 

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι ικανοποιητικός προτείνεται ο 

μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην 

ξεπερνά τους 250 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 20 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 240 μαθητές.  

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας. 

Η δέκατη αίθουσα διδασκαλίας (25 τ.μ.), που δεν πληροί το κριτήριο χωρητικότητας, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής και του Τμήματος 

Ένταξης. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 225 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 171 μαθητές.  

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας. 
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 200 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 136 μαθητές. 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι η μία αίθουσα επιφάνειας 28 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα 

διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό τους 19 μαθητές. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 169 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 112 μαθητές. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ – ΓΕΡΟΝΤΑ – ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΠΕΡΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 

6/ΘΕΣΙΟ) 

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι η μία αίθουσα επιφάνειας 24 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί ως 

αίθουσα διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό τους 16 μαθητές. Διαπιστώνεται επίσης 

πρόβλημα με τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 141 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 96 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ – ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 
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Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 96 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 8/ΘΕΣΙΟ) 

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας. 

Διαπιστώνεται όμως πρόβλημα με τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, καθώς δεν 

υπάρχει διαθέσιμος χώρος. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 126 μαθητές. 

Πίνακας 329: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Χρυσούπολης και αποτύπωση της 
λειτουργίας τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της 

έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλία

ς 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

1ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 12 235 12 250 240 

2ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10 160 9 225 171 

4ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  8 138 8 200 136 

5ο ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  9 139 7 169 112 

ΓΡΑΒΟΥΝΑΣ-ΓΕΡΟΝΤΑ-
ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΠΕΡΝΗΣ 

6 88 6 141 96 

ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ-
ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ-

ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ  
6 96 6 150 96 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ 6 119 6 150 126 

ΣΥΝΟΛΟ 57 975 54 1285 977 
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Εικόνα 327: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων νηπιαγωγείων στην πόλη 

της Χρυσούπολης, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 209 νήπια. 

Β) Τη σημερινή λειτουργία των υπόλοιπων πέντε (5) νηπιαγωγείων της Δ.Ε. 

Χρυσούπολης (πλην της πόλης της Χρυσούπολης), στα οποία λειτουργούν έξι 

(6) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 73 νήπια. 

Γ) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία της πόλης της Χρυσούπολης δύνανται να 

λειτουργήσουν 11 τμήματα διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης του μέγιστου 

αριθμού φοιτώντων νηπίων από 207 έως 220. 

Δ) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία της περιφέρειας της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

δύνανται να λειτουργήσουν 8 τμήματα διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

του μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 130 έως 151. 

Ε) Τα τμήματα που λειτουργούν και τον αριθμό φοιτώντων νηπίων στα 

νηπιαγωγεία της Χρυσούπολης. 

ΣΤ) Τον αριθμό φοιτώντων νηπίων στα Νηπιαγωγεία Ερατεινού, Πέρνης και 

Πετροπηγής. 



737 
 

Ζ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Χρυσούπολης, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Η) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Χρυσούπολης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία της Χρυσούπολης καλύπτουν οριακά 

τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της πόλης. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία των οικισμών της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

(εκτός της πόλης της Χρυσούπολης) επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης 

των νηπίων από την ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Χρυσούπολης. 

Λόγω της μείωσης του αριθμού των φοιτώντων νηπίων, κάτω από τον 

προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία ελάχιστο αριθμό, στα νηπιαγωγεία 

Ερατεινού, Πέρνης και Πετροπηγής, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα 

μελλοντικής συγχώνευσής τους και η λειτουργία ενός νηπιαγωγείου στο διδακτήριο 

του Νηπιαγωγείου Πέρνης, στο οποίο υπάρχουν δύο μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας 

και χώρος για τραπεζαρία – κουζίνα.  

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι στα ήδη λειτουργούντα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
* 

ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΤΜΗΜΑΤΑ 11 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
* 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

209 
ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

από 207 
έως 220 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ 

ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 
* 

Πίνακας 330: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Χρυσούπολης, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 328: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Χρυσούπολης  

 
Εικόνα 329: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στην πόλη της Χρυσούπολης (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 6 ΤΜΗΜΑΤΑ 8 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

73 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 130 
έως 151 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 331: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Χρυσούπολης (εκτός της πόλης της Χρυσούπολης), 
αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής 
πρότασης 

Επαρκούν 

οριακά 
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Εικόνα 330: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Χρυσούπολης (περιφερειακά) 

 
Εικόνα 331: Γεωγραφική κατανομή περιφερειακών νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Χρυσούπολης (Ο χάρτης αντλήθηκε 

από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων δημοτικών σχολείων στην 

πόλη της Χρυσούπολης, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τριάντα εννέα 

(39) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 672 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα υπάρχοντα δημόσια δημοτικά 

σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 36 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την 

τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 

επαρκούν 
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659 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά 

τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 844 

μαθητές. 

Γ) Τη σημερινή λειτουργία των τριών (3) δημόσιων δημοτικών σχολείων σε 

οικισμούς περιφερειακά της Χρυσούπολης, σύμφωνα με την οποία 

λειτουργούν δεκαοκτώ (18) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 303 

μαθητές. 

Δ) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε μία από τις παραπάνω τρεις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια δημοτικά σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 18 

τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα 

σε κάθε σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα 

δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 318 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον 

μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 441 μαθητές.  

Ε) Τον περιορισμό της έρευνας για τη μη λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας σε 

αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

ΣΤ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Νέστου, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Ζ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Νέστου, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Η) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 18 περίπου μαθητές. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στη 

Χρυσούπολη μπορούν να καλύψουν οριακά τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της 

πόλης χωρίς να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας οι αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ και 

οι βοηθητικοί χώροι, ενώ ταυτόχρονα να τηρηθούν τα κριτήρια χωρητικότητας σε 

κάθε αίθουσα και να εξευρεθούν χώροι για την εύρυθμη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής και του Τμήματος Ένταξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.  

Προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών 

περιφερειών των δημοτικών σχολείων της Χρυσούπολης, ώστε να αξιοποιηθούν προς 

το βέλτιστο όλες οι αίθουσες διδασκαλίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίες 

πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας καθώς και οι αίθουσες διδασκαλίας του 2ου και 

του 5ου δημοτικού σχολείου, οι οποίες είναι μικρές και θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 
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Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στην 

περιφέρεια της Δ.Ε. Χρυσούπολης επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης 

των μαθητών της περιοχής. 

ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

* 

ΤΜΗΜΑΤΑ 39 ΤΜΗΜΑΤΑ 36 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
* 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

672 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 659  
έως 844 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

* 

Πίνακας 332: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Χρυσούπολης, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 332: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Χρυσούπολης (πόλη) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

3 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 18 ΤΜΗΜΑΤΑ 18 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

επαρκούν 
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

303 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 318  
έως 441 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 333: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Χρυσούπολης (εκτός της πόλης), αποτύπωση της 
λειτουργίας τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 333: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της περιφέρειας της Δ.Ε. Χρυσούπολης 

 
Εικόνα 334: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. Χρυσούπολης (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

επαρκούν 
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2.3.3.2 Δημοτική Ενότητα Κεραμωτής 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Κεραμωτής από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή στα νηπιαγωγεία. Σήμερα λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με τέσσερα (4) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 62 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Κεραμωτής από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή στα δημοτικά σχολεία. Σήμερα λειτουργούν τρία (3) δημοτικά σχολεία με 

δεκαοχτώ (18) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 247 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι η πρώτη σοβαρή μείωση γεννήσεων στη Δ.Ε. Κεραμωτής καταγράφεται το 2012. 

Στη συνέχεια και μέσα από ορισμένες αυξομειώσεις, ο αριθμός των γεννήσεων 

παραμένει σχετικά σταθερός μέχρι και σήμερα. Από τις τρεις προβολές, τέλος, 

διαφαίνεται η συνέχιση της σταθεροποίησης και για τα επόμενα έτη, ενώ σύμφωνα 

με τη γεωμετρική προβολή με βάση τα τελευταία 5 έτη, θα επέλθει μικρή σταδιακή 

μείωση του αριθμού των γεννήσεων, σε σύγκριση πάντα με τον αριθμό γεννήσεων 

του έτους 2019. Οι προβλέψεις που αποτυπώνονται στον πίνακα γίνονται υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε.Κεραμωτής 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 

ΕΛ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 35 35 35 35 

2001 28 28 28 28 

2002 40 40 40 40 

2003 43 43 43 43 

2004 34 34 34 34 

2005 35 35 35 35 
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 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 47 47 47 47 

2007 44 44 44 44 

2008 54 54 54 54 

2009 38 38 38 38 

2010 35 35 35 35 

2011 36 36 36 36 

2012 29 29 29 29 

2013 43 43 43 43 

2014 37 37 37 37 

2015 42 42 42 42 

2016 39 39 39 39 

2017 38 38 38 38 

2018 31 31 31 31 

2019 35 35 35 35 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 34 35 35 36 

2021 33 35 35 37 

2022 32 35 34 44 

2023 32 35 34 34 

2024 31 35 34 31 

2025 30 35 33 29 

2026 29 36 33 26 

2027 29 36 32 38 

2028 28 36 32 34 

2029 27 36 32 41 

2030 26 36 31 31 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -24% 2% -11% -11% 

2010-2030 -24% 2% -11% -11% 

2019-2030 -24% 2% -11% -11% 

Πίνακας 334: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Κεραμωτής (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι η γεωμετρική προβολή με βάση τα τελευταία 15 έτη παρουσιάζει 

τις πιο αυξημένες τιμές στις γεννήσεις και η γεωμετρική προβολή με βάση τα 

τελευταία 5 έτη τις πιο μειωμένες.  
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Εικόνα 335: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Κεραμωτής με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2013-2014 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Κεραμωτής 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Νήπια 

2008 54 2013-2014 35 65% 

2009 38 2014-2015 38 100% 

2010 35 2015-2016 30 86% 

2011 36 2016-2017 28 78% 

2012 29 2017-2018 38 131% 

2013 43 2018-2019 44 102% 

2014 37 2019-2020 33 89% 

2015 42 2020-2021 32 76% 

Μέσος όρος 91% 

Πίνακας 335: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις 
γεννήσεις στη Δ.Ε. Κεραμωτής 
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Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι στα περισσότερα σχολικά έτη 

ο αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος από 

τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Κεραμωτής. 

Συγκεκριμένα, στο σύνολο όλων των ετών, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 9% 

λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο αυτής της μείωσης δεν γνωρίζουμε, 

μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι οφείλεται σε εσωτερική μετακίνηση των 

κατοίκων καθώς και στη μετανάστευση.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των οκτώ προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 

νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Κεραμωτής 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2008 54 2013-2014   35 

2009 38 2014-2015   38 

2010 35 2015-2016   30 

2011 36 2016-2017   28 

2012 29 2017-2018   38 

2013 43 2018-2019   44 

2014 37 2019-2020   33 

2015 42 2020-2021 30 32 

2016 39 2021-2022 29 35 

2017 38 2022-2023 24 35 

2018 31 2023-2024 27 28 

2019 35 2024-2025 27 32 

2020 35 2025-2026 27 32 

2021 35 2026-2027 27 32 

2022 34 2027-2028 26 31 

2023 34 2028-2029 26 31 

2024 34 2029-2030 26 31 

2025 33 2030-2031 25 30 

Πίνακας 336: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Κεραμωτής 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται ότι ο αριθμός των νηπίων θα παραμείνει σταθερός για τα 

επόμενα σχολικά έτη. Τέλος, η διαχρονική εξέλιξη και τα αποτελέσματα των 

γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα και είναι εμφανής η απόκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του 

αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 
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Εικόνα 336: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το 

ποσοστό εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2002 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Κεραμωτής 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2002 40           123% 

2003 43         107% 105% 

2004 34       103% 109% 118% 

2005 35     117% 111% 123% 123% 

2006 47   74% 70% 70% 81% 89% 

2007 44 105% 91% 86% 86% 82% 82% 

2008 54 83% 81% 81% 83% 83% 81% 

2009 38 108% 105% 103% 113% 113% 113% 

2010 35 97% 103% 103% 100% 103%   

2011 36 106% 100% 103% 103%     

2012 29 155% 152% 152%       

2013 43 116% 116%         

2014 37 100%           

Μέσος Όρος 109% 103% 102% 96% 100% 104% 

Πίνακας 337: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Κεραμωτής 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Κεραμωτής.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Κεραμωτής 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 44 2013-2014 46 35 41 35 46 49 252 

2008 54 2014-2015 45 40 33 39 37 45 239 

2009 38 2015-2016 41 44 38 33 43 40 239 

2010 35 2016-2017 34 40 44 38 38 43 237 

2011 36 2017-2018 38 36 39 45 36 42 236 

2012 29 2018-2019 45 36 36 43 45 36 241 

2013 43 2019-2020 50 44 37 35 43 44 253 

2014 37 2020-2021 37 50 44 37 36 43 247 

2015 42 2021-2022 46 38 44 28 36 36 228 

2016 39 2022-2023 42 43 38 41 29 38 231 

2017 38 2023-2024 41 40 43 36 43 30 233 

2018 31 2024-2025 34 39 40 40 37 45 235 

2019 35 2025-2026 38 32 39 38 42 39 227 

2020 35 2026-2027 38 36 32 37 39 44 225 

2021 35 2027-2028 38 36 36 30 38 41 218 

2022 34 2028-2029 37 36 36 34 31 40 214 

2023 34 2029-2030 37 35 36 34 35 32 209 

2024 34 2030-2031 37 35 35 34 35 36 212 

Πίνακας 338: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Κεραμωτής 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών, η οποία στο τέλος της 

δεκαετίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 12% περίπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2013-2014 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νηπίων που 
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γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 19% μεγαλύτερο ενώ το ποσοστό των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, παρουσιάζουν το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής και είναι κοντά στο 100%. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κεραμωτής 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2008-2009             98% 

2009-2010           106% 108% 

2010-2011         95% 110% 100% 

2011-2012       94% 100% 115% 111% 

2012-2013     87% 95% 100% 95% 100% 

2013-2014 35 129% 98% 100% 102% 100% 98% 

2014-2015 38 108% 98% 98% 110% 100% 100% 

2015-2016 30 113% 106% 100% 97% 103%   

2016-2017 28 136% 95% 103% 100%     

2017-2018 38 118% 98% 100%       

2018-2019 44 114% 100%         

2019-2020 33 112%           

Μέσος Όρος  119% 97% 99% 101% 104% 102% 

Πίνακας 339: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Κεραμωτής  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Κεραμωτής. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κεραμωτής 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2012-2013   2013-2014 46 35 41 35 46 49 252 

2013-2014 35 2014-2015 45 40 33 39 37 45 239 

2014-2015 38 2015-2016 41 44 38 33 43 40 239 

2015-2016 30 2016-2017 34 40 44 38 38 43 237 

2016-2017 28 2017-2018 38 36 39 45 36 42 236 

2017-2018 38 2018-2019 45 36 36 43 45 36 241 

2018-2019 44 2019-2020 50 44 37 35 43 44 253 

2019-2020 33 2020-2021 37 50 44 37 36 43 247 

2020-2021 32 2021-2022 38 36 49 44 39 37 243 

2021-2022 35 2022-2023 42 37 35 50 46 39 249 

2022-2023 35 2023-2024 41 41 36 36 52 47 253 

2023-2024 28 2024-2025 33 40 40 37 37 53 240 

2024-2025 32 2025-2026 38 32 39 41 38 38 226 

2025-2026 32 2026-2027 38 37 32 39 42 39 227 

2026-2027 32 2027-2028 38 37 36 32 41 43 227 

2027-2028 31 2028-2029 37 37 36 36 34 42 222 

2028-2029 31 2029-2030 37 36 36 37 38 34 217 

2029-2030 31 2030-2031 36 36 36 36 38 39 220 

Πίνακας 340: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 

μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Κεραμωτής 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

ανέρχεται σε ποσοστό 11% περίπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Κεραμωτής 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε επίσης ότι υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων πρόβλεψης των 

μαθητών. Σύμφωνα με τις παραπάνω προβλέψεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα 

γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει 

μικρή μείωση. 
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Εικόνα 337: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Κεραμωτής 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 
 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας 

στο οποίο φοιτούν 17 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 50 τ.μ., κουζίνα – τραπεζαρία 

επιφάνειας 12 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά μονοθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 19 νήπια ενώ λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. 

Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) μικρή αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 18 τ.μ.. Διαθέτει επίσης αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 12 

τ.μ. Τέλος, ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΩΝ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 26 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, 

διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 48 τ.μ., 

πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 12 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Κεραμωτής λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με τέσσερα (4) τμήματα 

διδασκαλίας. Τα νηπιαγωγεία λειτουργούν σε ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Τα δύο (2) νηπιαγωγεία διαθέτουν αρκετά μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας ενώ 

το Νηπιαγωγείο Νέας Καρυάς μία πολύ μικρή αίθουσα διδασκαλίας. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει μικρό πολυδύναμο χώρο. 

✓ Το μοναδικό νηπιαγωγείο στο οποίο λειτουργεί Τμήμα Ένταξης διαθέτει 

ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία του. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο. 

 
Εικόνα 338: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Κεραμωτής 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  
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o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 38 έως 44. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση 14 νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΗΓΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 38. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Κεραμωτή είναι δυνατή η λειτουργία πέντε (5) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 84 έως 96. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 1 17 2 44 38 

ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ 1 19 1 14 14 

ΠΗΓΩΝ 2 26 2 38 32 

ΣΥΝΟΛΟ 4 62 5 96 84 

Πίνακας 341: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Κεραμωτής και αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 339: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Κεραμωτής 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, Τμήμα Ένταξης και Τάξη 

Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 74 μαθητές. 

Στο σχολείο υπάρχουν έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. Υπάρχει αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης (35 τ.μ.) και 

μία μικρή αίθουσα επιφάνειας 9 τ.μ. όπου λειτουργεί η Τάξη Υποδοχής. Τέλος, το 

σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ – ΠΗΓΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και Τάξη Υποδοχής. Κατά το 

τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 86 μαθητές. 

Στο σχολείο υπάρχουν έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. Η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. Το σχολείο, τέλος, 

διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 85 μαθητές. 

Στο σχολείο υπάρχουν πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. Υπάρχει μία (1) μικρή αίθουσα διδασκαλίας 12 τ.μ.. Το σχολείο 
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διαθέτει Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (56 τ.μ.) και μία μικρή κουζίνα – τραπεζαρία 

(6 τ.μ.). Η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. Το σχολείο, τέλος, διαθέτει 

επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Κεραμωτής λειτουργούν τρία (3) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν δεκαοκτώ (18) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία λειτουργούν σε 

δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Δεκαεπτά (17) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Ένα δημοτικό σχολείο διαθέτει μικρό χώρο για τη λειτουργία χώρου κουζίνας 

– τραπεζαρίας.  

✓ Κανένα δημοτικό σχολείο δεν διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής.  

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα για το Τμήμα Ένταξης (σε 1 από τα 

3 δημοτικά σχολεία λειτουργεί Τμήμα Ένταξης). 

✓ Σε ένα (1) δημοτικό σχολείο υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία της 

Τάξης Υποδοχής (Τάξη Υποδοχής λειτουργεί και στα 3 δημοτικά σχολεία). 

✓ Υπάρχουν δύο (2) πολύ μικρές αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 12 και 9 τ.μ. 

αντίστοιχα. Στη μία από αυτές λειτουργεί τμήμα διδασκαλίας στο Δημοτικό 

Σχολείο Νέας Καρυάς. 

✓ Όλα τα σχολεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 
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Εικόνα 340: Καταλληλότητα αιθουσών δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Κεραμωτής 

 
Εικόνα 341: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Κεραμωτής 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 
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o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας. 

Η μικρή αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 13 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 78 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ – ΠΗΓΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας. 

Διαπιστώνεται πρόβλημα με τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, καθώς δεν υπάρχει 

διαθέσιμος χώρος. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 14 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 84 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας, με την 

προϋπόθεση ότι η μικρή αίθουσα επιφάνειας 12 τ.μ., που δεν πληροί το κριτήριο 
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χωρητικότητας, θα λειτουργεί ως αίθουσα διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό τους 8 

μαθητές. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 132 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 14 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 78 μαθητές.  

Δεν υπάρχει αίθουσα ώστε να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 6 89 6 150 78 

ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΠΗΓΩΝ 6 84 6 150 84 

ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ 6 74 6 132 78 

ΣΥΝΟΛΟ 18 247 18 432 240 

Πίνακας 342: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Κεραμωτής και αποτύπωση της 
λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 342: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Κεραμωτής 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Κεραμωτής, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τρία (3) δημόσια νηπιαγωγεία με τέσσερα 

(4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 62 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 5 τμήματα 

διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης του μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων 

από 84 έως 96. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Κεραμωτής, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Κεραμωτής, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Νέας Καρυάς.  

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία στη Δ.Ε. Κεραμωτής επαρκούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι το Νηπιαγωγείο Νέας Καρυάς λειτουργεί σε μια 

πολύ μικρή αίθουσα με επιφάνεια μόλις 18 τ.μ.. 

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι στα νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν όλοι οι 

επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός 

Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 4 ΤΜΗΜΑΤΑ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

62 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 84 έως 
96 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 343: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Κεραμωτής, αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 343: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Κεραμωτής 

 
Εικόνα 344: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Κεραμωτής (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τριών (3) δημόσιων δημοτικών σχολείων, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργούν δεκαοκτώ (18) τμήματα διδασκαλίας στα 

οποία φοιτούν 247 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα υπάρχοντα δημόσια δημοτικά 

σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 18 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την 

τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 

επαρκούν 
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240 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά 

τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 432 

μαθητές.  

Γ) Το γεγονός ότι και στα τρία (3) δημοτικά σχολεία λειτουργεί Τάξη Υποδοχής 

χωρίς όμως να διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα. 

Δ) Το γεγονός ότι και στα τρία (3) δημοτικά σχολεία δεν λειτουργεί Εργαστήριο 

Πληροφορικής. 

Ε) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Κεραμωτής, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

ΣΤ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Κεραμωτής, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ζ) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 13 περίπου μαθητές. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία στη Δ.Ε. Κεραμωτής επαρκούν για 

να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της ευρύτερης περιοχής. 

Πρόσθετα επισημαίνουμε ότι πρέπει να εξευρεθεί κατάλληλος χώρος για τη 

λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής σε κάθε σχολείο. Επίσης, πρέπει να εξευρεθεί λύση 

για μία αίθουσα διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς, καθώς κατά τη 

σημερινή του λειτουργία υπάρχει μία αίθουσα διδασκαλίας με επιφάνεια μόλις 12 

τ.μ., στην οποία δεν είναι δυνατή η φοίτηση άνω των 8 μαθητών. Τέλος, πρέπει να 

εξευρεθεί λύση ώστε να λειτουργήσουν σε όλα τα σχολεία Εργαστήρια 

Πληροφορικής. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

* 

ΤΜΗΜΑΤΑ 18 ΤΜΗΜΑΤΑ 18 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
* 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

247 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 240 
έως 432 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

* 

Πίνακας 344: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Κεραμωτής, αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 345: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Κεραμωτής 

 
Εικόνα 346: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. Κεραμωτής (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

2.3.3.3 Δημοτική Ενότητα Ορεινού 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ορεινού από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή στα νηπιαγωγεία. Σήμερα λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 7 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

Στη Δ.Ε. Ορεινού από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή στα δημοτικά σχολεία. Σήμερα λειτουργούν δύο (2) δημοτικά σχολεία με 

τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 28 μαθητές και μαθήτριες. 

επαρκούν 
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Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι στη Δ.Ε. Ορεινού η πρώτη σημαντική μείωση των γεννήσεων καταγράφεται το 

2005 και στη συνέχεια μέχρι το 2018 ο αριθμός των γεννήσεων παρουσιάζει αρκετές 

διακυμάνσεις με αυξομειώσεις. Όλες οι μέθοδοι πρόβλεψης παρουσιάζουν για τα 

επόμενα έτη μια σταθεροποίηση του αριθμού των γεννήσεων στα επίπεδα του 2019, 

με τις δύο μαθηματικές μεθόδους να προβλέπουν μια σταδιακή μικρή μείωση και τις 

δύο στατιστικές μεθόδους να προβλέπουν μια βραχύβια μικρή αύξηση. Οι 

προβλέψεις που αποτυπώνονται στον πίνακα γίνονται υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

 

 

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε.Ορεινού 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 5 5 5 5 

2001 10 10 10 10 

2002 7 7 7 7 

2003 6 6 6 6 

2004 4 4 4 4 

2005 1 1 1 1 

2006 6 6 6 6 

2007 6 6 6 6 

2008 5 5 5 5 

2009 5 5 5 5 

2010 11 11 11 11 

2011 5 5 5 5 

2012 3 3 3 3 

2013 7 7 7 7 

2014 5 5 5 5 

2015 3 3 3 3 

2016 4 4 4 4 

2017 6 6 6 6 

2018 5 5 5 5 

2019 4 4 4 4 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 

Π
ρ

ο
β

λέ
ψ

εω
ν 

2020 4 4 5 4 

2021 4 4 5 4 

2022 4 4 5 6 

2023 4 4 5 5 

2024 3 3 5 5 

2025 3 3 5 4 

2026 3 3 4 4 

2027 3 3 4 4 
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2028 3 3 4 4 

2029 3 3 4 4 

2030 3 3 4 4 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 

2000-2030 -40% -44% -14% -22% 

2010-2030 -73% -75% -61% -65% 

2019-2030 -25% -31% 8% -3% 

Πίνακας 345: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Ορεινού (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι οι δύο στατιστικές μέθοδοι πρόβλεψης παρουσιάζουν μια 

βραχύβια μικρή αύξηση και στη συνέχεια σταθεροποίηση των γεννήσεων στα 

επίπεδα του 2019, ενώ οι δύο μαθηματικές μέθοδοι πρόβλεψης παρουσιάζουν 

σταθεροποίηση και στη συνέχεια μικρή σταδιακή μείωση του αριθμού των 

γεννήσεων.  

 

 
Εικόνα 347: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Ορεινού με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2013-2014 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Ορεινού 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2008 5 2013-2014 3 60% 

2009 5 2014-2015 2 40% 

2010 11 2015-2016 6 55% 

2011 5 2016-2017 6 120% 

2012 3 2017-2018 5 167% 

2013 7 2018-2019 4 57% 

2014 5 2019-2020 4 80% 

2015 3 2020-2021 2 67% 

Μέσος όρος 81% 

Πίνακας 346: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις 
γεννήσεις στη Δ.Ε. Νέας Ορεινού 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι στα περισσότερα σχολικά έτη 

ο αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος από 

τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Ορεινού. 

Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 19% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον 

ακριβή λόγο αυτής της σημαντικής μείωσης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να 

υποθέσουμε ότι οφείλεται σε εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων καθώς και στη 

μετανάστευση. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των οκτώ προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 

νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ορεινού 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2008 5 2013-2014   3 

2009 5 2014-2015   2 

2010 11 2015-2016   6 

2011 5 2016-2017   6 

2012 3 2017-2018   5 

2013 7 2018-2019   4 

2014 5 2019-2020   4 
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2015 3 2020-2021 5 2 

2016 4 2021-2022 8 3 

2017 6 2022-2023 6 5 

2018 5 2023-2024 5 4 

2019 4 2024-2025 6 3 

2020 4 2025-2026 6 4 

2021 4 2026-2027 6 4 

2022 4 2027-2028 6 4 

2023 4 2028-2029 6 4 

2024 4 2029-2030 6 4 

2025 4 2030-2031 6 4 

Πίνακας 347: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ορεινού 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται ότι ο αριθμός των νηπίων θα παραμείνει σταθερός για τα 

επόμενα σχολικά έτη. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα 

νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η 

σημαντική απόκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 348: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 
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γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το 

ποσοστό εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2002 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Ορεινού 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2002 110           86% 

2003 104         100% 100% 

2004 98       100% 75% 75% 

2005 118     400% 400% 200% 200% 

2006 115   83% 83% 83% 67% 67% 

2007 126 133% 117% 117% 117% 117% 117% 

2008 142 80% 80% 80% 100% 100% 100% 

2009 136 80% 100% 80% 80% 80% 80% 

2010 144 55% 64% 55% 55% 45%   

2011 111 120% 140% 140% 140%     

2012 102 167% 133% 133%       

2013 118 43% 57%         

2014 115 80%           

Μέσος Όρος 95% 97% 136% 134% 98% 103% 

Πίνακας 348: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Ορεινού 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός των 

περιπτώσεων μειωμένου αριθμού εγγραφών πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις 

πληθυσμού (αστικοποίηση κτλ.) και στη μετανάστευση ενώ των περιπτώσεων 

αυξημένου αριθμού εγγραφών πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού, 

σε μαθητές που διαμένουν στη Δ.Ε. Ορεινού αλλά γεννήθηκαν και δηλώθηκαν σε 

άλλη δημοτική ενότητα και ίσως στην εγγραφή αλλοδαπών μαθητών. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 
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Ενότητας Νέας Ορεινού. Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, 

με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και 

με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία 

της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Ορεινού 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 6 2013-2014 8 5 4 4 6 6 33 

2008 5 2014-2015 4 7 5 4 3 6 29 

2009 5 2015-2016 4 4 7 5 2 3 25 

2010 11 2016-2017 6 5 4 7 4 2 28 

2011 5 2017-2018 6 7 4 5 7 4 33 

2012 3 2018-2019 5 7 6 4 5 7 34 

2013 7 2019-2020 3 4 7 6 4 5 29 

2014 5 2020-2021 4 4 4 7 5 4 28 

2015 3 2021-2022 3 5 10 4 5 11 37 

2016 4 2022-2023 4 3 7 9 3 5 31 

2017 6 2023-2024 6 4 4 7 7 3 30 

2018 5 2024-2025 5 6 5 4 5 7 32 

2019 4 2025-2026 4 5 8 5 3 5 30 

2020 5 2026-2027 4 4 7 8 4 3 30 

2021 5 2027-2028 4 5 5 7 6 4 31 

2022 5 2028-2029 4 5 6 5 5 6 32 

2023 5 2029-2030 4 5 6 6 4 5 31 

2024 5 2030-2031 4 4 6 6 5 4 30 

Πίνακας 349: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 

μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Ορεινού 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

μέχρι το τέλος της δεκαετίας ο αριθμός των μαθητών θα παραμείνει σταθερός, υπό 

την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 
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2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2013-2014 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ. Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των 

νηπίων που γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 15% μεγαλύτερο ενώ το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, 

παρουσιάζουν το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής και είναι κοντά στο 100%. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ορεινού 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2008-2009             100% 

2009-2010           75% 100% 

2010-2011         100% 50% 100% 

2011-2012       100% 100% 80% 100% 

2012-2013     88% 100% 100% 100% 100% 

2013-2014 136 133% 100% 100% 125% 100% 100% 

2014-2015 140 200% 125% 80% 100% 100% 100% 

2015-2016 160 100% 117% 86% 100% 83%   

2016-2017 122 100% 117% 100% 100%     

2017-2018 99 100% 80% 100%       

2018-2019 148 75% 133%         

2019-2020 126 100%           

Μέσος Όρος  115% 108% 95% 104% 84% 100% 

Πίνακας 350: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

της Δ.Ε. Ορεινού  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Ορεινού. Ακολουθεί πίνακας με τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών σχολείων 

όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, 

με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ορεινού 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2012-2013   2013-2014 8 5 4 4 6 6 33 

2013-2014 3 2014-2015 4 7 5 4 3 6 29 

2014-2015 2 2015-2016 4 4 7 5 2 3 25 

2015-2016 6 2016-2017 6 5 4 7 4 2 28 

2016-2017 6 2017-2018 6 7 4 5 7 4 33 

2017-2018 5 2018-2019 5 7 6 4 5 7 34 

2018-2019 4 2019-2020 3 4 7 6 4 5 29 

2019-2020 4 2020-2021 4 4 4 7 5 4 28 

2020-2021 2 2021-2022 2 4 4 4 6 5 25 

2021-2022 3 2022-2023 4 3 4 4 3 6 24 

2022-2023 5 2023-2024 6 4 2 4 3 3 23 

2023-2024 4 2024-2025 5 6 4 2 4 3 24 

2024-2025 3 2025-2026 4 5 6 4 2 4 24 

2025-2026 4 2026-2027 4 4 5 6 3 2 25 

2026-2027 4 2027-2028 4 5 4 5 5 3 26 

2027-2028 4 2028-2029 4 5 5 4 4 5 27 

2028-2029 4 2029-2030 4 5 5 5 3 4 26 

2029-2030 4 2030-2031 4 5 4 5 4 3 25 

Πίνακας 351: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και 

το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 

Ορεινού 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

μικρή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα 

ανέρχεται σε ποσοστό 9% περίπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Ορεινού 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του αριθμού των μαθητών με βάση τις 

δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων πρόβλεψης του 

μαθητικού πληθυσμού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παραμείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα 

με αυτά του 2020-2021. 
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Εικόνα 349: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. 

Ορεινού από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΚΑΝΗΣ  

Το νηπιαγωγείο είναι οργανικά διθέσιο και λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας 

στο οποίο φοιτούν 7 νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία 

(1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 55 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Ορεινού λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο στο οποίο δύνανται να 

φοιτήσουν νήπια από τους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε. Ορεινού. Το 

νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μόνο μία αίθουσα 

διδασκαλίας 55 τ.μ. 
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Εικόνα 350: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Ορεινού 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΚΑΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 22 

φοιτώντων νηπίων. 
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Εικόνα 351: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορεινού 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 1/ΘΕΣΙΟ)  

Το σχολείο λειτουργεί σήμερα με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 12 

μαθητές. 

Στο σχολείο υπάρχουν τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας και επαρκής αύλειος χώρος. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΚΑΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 1/ΘΕΣΙΟ)  

Το σχολείο λειτουργεί σήμερα με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 16 

μαθητές. 

Στο σχολείο υπάρχουν δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας και επαρκής αύλειος χώρος. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Ορεινού λειτουργούν δύο (2) ολιγοθέσια δημόσια δημοτικά σχολεία 

στα οποία λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας. Οι αίθουσες διδασκαλίας 

επαρκούν για τη φοίτηση των παραπάνω μαθητών. Το σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο. 
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Εικόνα 352: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα Δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ορεινού 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΚΑΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας 

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ 2 12 3 45 45 

ΛΕΚΑΝΗΣ 2 16 2 30 30 

ΣΥΝΟΛΟ 4 28 5 75 75 

Πίνακας 352: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ορεινού και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 353: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ορεινού 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου στη Δ.Ε. Ορεινού, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο 

φοιτούν 7 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία 

δύναται η λειτουργία ενός τμήματος διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 22 

νήπια. 
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Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ορεινού, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ορεινού, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο επαρκεί για να καλύψει τις 

ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής. 

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στο νηπιαγωγείο δεν υπάρχουν οι 

επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός 

Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ - 

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

7 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 
22 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 
- 

Πίνακας 353: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορεινού, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 354: Πρόταση της έρευνας για το Νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Ορεινού 

επαρκεί 
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Εικόνα 355: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορεινού (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων δημοτικών σχολείων, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 28 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα υπάρχοντα δημόσια δημοτικά 

σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 5 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν 

μέχρι 75 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ορεινού, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ορεινού, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν επαρκούν για 

να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της ευρύτερης περιοχής. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 4 ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

28 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

75 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 
- 

Πίνακας 354: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ορεινού, αποτύπωση της λειτουργίας 
τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 356: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ορεινού 

 

 
Εικόνα 357: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. Ορεινού (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα διδακτήρια 

όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Νέστου,  συνοψίζουμε την πρότασή μας 

και τις επισημάνσεις μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω: 

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα της μελλοντικής λειτουργίας των νηπιαγωγείων και 

των δημοτικών σχολείων στην πόλη της Χρυσούπολης, διότι σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις της έρευνας επαρκούν οριακά για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης 

των νηπίων της περιοχής. 

επαρκούν 
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➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα μελλοντικής συγχώνευσης των Νηπιαγωγείων 

Ερατεινού, Πέρνης και Πετροπηγής, λόγω της μείωσης του αριθμού των 

φοιτώντων νηπίων κάτω από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία 

ελάχιστο αριθμό.  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών περιφερειών των 

δημοτικών σχολείων της Χρυσούπολης, ώστε να αξιοποιηθούν προς το βέλτιστο 

όλες οι αίθουσες διδασκαλίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίες πληρούν το 

κριτήριο χωρητικότητας καθώς και οι αίθουσες διδασκαλίας του 2ου και του 5ου 

δημοτικού σχολείου, οι οποίες είναι μικρές και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

και για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος για τη λειτουργία των Τάξεων 

Υποδοχής και των Εργαστηρίων Πληροφορικής σε κάθε δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. 

Κεραμωτής. 

➢ Να εξευρεθεί λύση για τη λειτουργία μίας επιπλέον αίθουσας διδασκαλίας στο 

Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς, καθώς κατά τη σημερινή του λειτουργία 

χρησιμοποιείται μία αίθουσα διδασκαλίας με επιφάνεια μόλις 12 τ.μ., στην οποία 

δεν είναι δυνατή η φοίτηση άνω των 8 μαθητών. 
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2.3.4 Δήμος Παγγαίου 

2.3.4.1 Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο (4ο Νηπιαγωγείο Ελευθερούπολης), έχει υποβιβασθεί ένα 

(Αντιφιλίππων) και έχει παύσει τη λειτουργία του, λόγω συγχώνευσης, ένα (1) 

νηπιαγωγείο (2ο ΝΓ Ελευθερούπολης). Σήμερα λειτουργούν έξι (6) νηπιαγωγεία με 

εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 170 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει 

κάποια μεταβολή στα δημοτικά σχολεία. Σήμερα λειτουργούν έξι (6) δημοτικά 

σχολεία με τριάντα εννέα (39) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 551 μαθητές 

και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης παρουσίαζαν μια αύξηση μέχρι το έτος 

2010, στη συνέχεια παρουσίαζαν σχετικές μειώσεις μέχρι και το 2019. Είναι σημαντικό 

να επισημάνουμε ότι η παραπάνω καταγεγραμμένη μείωση των γεννήσεων 

ταυτίζεται με τη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. Σύμφωνα με 

τις τέσσερις προβολές, προβλέπεται μια βραχύβια σταθεροποίηση του αριθμού των 

γεννήσεων στα επίπεδα του 2019 και στη συνέχεια μια σταδιακή μείωση του 

παραπάνω αριθμού. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σύμφωνα με τη γραμμική 

παλινδρόμηση η σταδιακή μείωση θα είναι σχετικά μικρή ενώ σύμφωνα με τη 

γεωμετρική προβολή με βάση την τελευταία 5ετία, θα είναι αρκετά μεγάλη. Οι 

προβλέψεις που παρουσιάζονται στον πίνακα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 85 85 85 85 

2001 73 73 73 73 

2002 73 73 73 73 

2003 59 59 59 59 

2004 70 70 70 70 

2005 76 76 76 76 

2006 94 94 94 94 

2007 80 80 80 80 

2008 93 93 93 93 

2009 83 83 83 83 

2010 109 109 109 109 

2011 94 94 94 94 

2012 86 86 86 86 

2013 85 85 85 85 

2014 66 66 66 66 

2015 85 85 85 85 

2016 79 79 79 79 

2017 59 59 59 59 

2018 57 57 57 57 

2019 61 61 61 61 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 58 60 67 61 

2021 55 59 66 60 

2022 52 58 64 56 

2023 49 57 63 55 

2024 46 56 61 54 

2025 44 55 60 53 

2026 41 54 59 53 

2027 39 53 57 52 

2028 37 52 56 50 

2029 35 51 54 49 

2030 33 50 53 48 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -61% -41% -38% -44% 

2010-2030 -70% -54% -52% -56% 

2019-2030 -46% -17% -14% -22% 

Πίνακας 355: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Ελευθερούπολης (2000-2019) και 
αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι σε όλες τις προβολές παρουσιάζεται η αρχική σταθεροποίηση του 

αριθμού των γεννήσεων στα επίπεδα του έτους 2019 και στη συνέχεια καταγράφεται 

η σταδιακή μείωση. Η γεωμετρική προβολή με βάση την τελευταία 5ετία προβλέπει 

τη μεγαλύτερη μείωση ενώ η γραμμική παλινδρόμηση τη μικρότερη.  
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Εικόνα 358: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Ελευθερούπολης με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2013-2014 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2008 93 2013-2014 87 94% 

2009 83 2014-2015 84 101% 

2010 109 2015-2016 94 86% 

2011 94 2016-2017 76 81% 

2012 86 2017-2018 95 110% 

2013 85 2018-2019 98 115% 

2014 66 2019-2020 68 103% 

2015 85 2020-2021 82 96% 

Μέσος όρος 98% 

Πίνακας 356: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις 
γεννήσεις στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία παρουσιάζει κάποιες αποκλίσεις από τον αριθμό 

των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Ελευθερούπολης. Τον 

ακριβή λόγο αυτών των αυξομειώσεων δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να 

υποθέσουμε ότι οφείλονται σε ένα ποσοστό παιδιών που γεννήθηκαν σε νοσοκομείο 

ή κλινική άλλης δημοτικής ενότητας, όπου και δηλώθηκαν, να οφείλονται σε 

εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων και στη μετανάστευση. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των οκτώ προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 

νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2008 93 2013-2014   87 

2009 83 2014-2015   84 

2010 109 2015-2016   94 

2011 94 2016-2017   76 

2012 86 2017-2018   95 

2013 85 2018-2019   98 

2014 66 2019-2020   68 

2015 85 2020-2021   82 

2016 79 2021-2022 88 82 

2017 59 2022-2023 65 78 

2018 57 2023-2024 63 58 

2019 61 2024-2025 68 56 

2020 67 2025-2026 75 60 

2021 66 2026-2027 73 66 

2022 64 2027-2028 72 65 

2023 63 2028-2029 70 63 

2024 61 2029-2030 68 62 

2025 60 2030-2031 67 60 

Πίνακας 357: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται η σταδιακή μείωση του αριθμού των φοιτώντων νηπίων. 

Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η σύγκλιση μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 
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Εικόνα 359: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση) και 

των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων 

της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών 

που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα δέκα έτη. 

Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν μετά από 6 

χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις από το 2002 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2002 
73 

          145% 

2003 59         166% 164% 

2004 70       150% 156% 150% 

2005 76     174% 170% 164% 166% 

2006 94   132% 127% 126% 123% 121% 

2007 80 125% 128% 129% 126% 126% 128% 

2008 93 106% 109% 109% 106% 106% 108% 

2009 83 120% 122% 120% 123% 125% 125% 

2010 109 97% 95% 97% 99% 95%   

2011 94 94% 95% 99% 96%     

2012 86 109% 109% 105%       

2013 85 113% 109%         

2014 66 106%           

Μέσος Όρος 109% 112% 120% 124% 133% 138% 

Πίνακας 358: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το 

γεγονός των αυξημένων εγγραφών πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις 

πληθυσμού, σε μαθητές που διαμένουν στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης αλλά γεννήθηκαν 

και δηλώθηκαν σε άλλη δημοτική ενότητα και ίσως στην εγγραφή αλλοδαπών 

μαθητών. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Ελευθερούπολης.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 80 2013-2014 100 124 132 105 98 106 665 

2008 93 2014-2015 99 102 119 129 109 97 655 

2009 83 2015-2016 100 101 103 118 125 105 652 

2010 109 2016-2017 106 101 101 101 116 126 651 

2011 94 2017-2018 88 104 100 99 101 114 606 

2012 86 2018-2019 94 89 106 102 99 102 592 

2013 85 2019-2020 96 94 93 108 104 100 595 

2014 66 2020-2021 70 93 90 90 104 104 551 

2015 85 2021-2022 93 74 102 107 125 151 651 

2016 79 2022-2023 86 95 79 106 114 130 611 

2017 59 2023-2024 64 89 102 82 113 119 569 

2018 57 2024-2025 62 66 95 106 88 118 534 

2019 61 2025-2026 66 64 71 98 113 91 504 

2020 67 2026-2027 73 69 68 73 105 118 506 

2021 66 2027-2028 72 76 73 71 78 109 479 

2022 64 2028-2029 70 74 81 76 76 82 458 

2023 63 2029-2030 69 72 79 84 81 79 464 

2024 61 2030-2031 67 71 77 82 90 84 471 

Πίνακας 359: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι ύστερα από 

την πρόβλεψη μιας βραχύβιας αύξησης του μαθητικού πληθυσμού, θα επέλθει η 

σταδιακή μείωσή του που στο τέλος της δεκαετίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 15% 

περίπου. Η πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά.  

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2013-2014 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  
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Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2008-2009             99% 

2009-2010           104% 96% 

2010-2011         98% 97% 101% 

2011-2012       96% 99% 98% 98% 

2012-2013     102% 101% 98% 100% 101% 

2013-2014 87 114% 102% 100% 98% 100% 101% 

2014-2015 84 119% 101% 99% 102% 102% 100% 

2015-2016 94 113% 98% 102% 102% 96%   

2016-2017 76 116% 101% 104% 97%     

2017-2018 95 99% 100% 96%       

2018-2019 98 98% 97%         

2019-2020 68 103%           

Μέσος Όρος 109% 100% 100% 99% 100% 99% 

Πίνακας 360: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε 

τάξη της Δ.Ε. Ελευθερούπολης  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2012-2013   2013-2014 100 124 132 105 98 106 665 

2013-2014 87 2014-2015 99 102 119 129 109 97 655 

2014-2015 84 2015-2016 100 101 103 118 125 105 652 

2015-2016 94 2016-2017 106 101 101 101 116 126 651 

2016-2017 76 2017-2018 88 104 100 99 101 114 606 

2017-2018 95 2018-2019 94 89 106 102 99 102 592 

2018-2019 98 2019-2020 96 94 93 108 104 100 595 

2019-2020 68 2020-2021 70 93 90 90 104 104 551 

2020-2021 82 2021-2022 89 70 93 89 90 103 534 

2021-2022 78 2022-2023 85 89 70 92 89 89 514 

2022-2023 58 2023-2024 63 85 89 69 92 88 486 

2023-2024 56 2024-2025 61 63 84 88 69 91 457 

2024-2025 60 2025-2026 65 61 63 84 88 69 430 

2025-2026 66 2026-2027 72 65 61 62 83 87 432 

2026-2027 65 2027-2028 70 72 65 60 62 83 413 

2027-2028 63 2028-2029 69 71 72 65 60 62 398 

2028-2029 62 2029-2030 67 69 70 71 64 60 402 

2029-2030 60 2030-2031 66 67 69 70 71 64 407 

Πίνακας 361: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 

όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό περίπου 26%, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις δυο 

προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι παρά τη μικρή απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης των 

μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη 

κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει μείωση. 
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Εικόνα 360: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 
 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά τριθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 

74 νήπια. Λειτουργεί ως συστεγαζόμενο με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης 

και διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 50, 35 και 35 τ.μ. αντίστοιχα. 

Διαθέτει πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 16 τ.μ., αίθουσα ανάπαυσης επιφάνειας 16 

τ.μ. και κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 33 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής.  

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 15 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 48 και 37 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει, επίσης, μικρή κουζίνα – 

τραπεζαρία επιφάνειας 5 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 30 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 52 τ.μ.. Διαθέτει αίθουσα ανάπαυσης 
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επιφάνειας 26 τ.μ. και κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 10 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 15 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 48 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 14 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 

επιφάνειας 50 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 22 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 

που η καθεμιά έχει επιφάνεια 49 τ.μ., κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 12 τ.μ. και 

επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στην πόλη της Ελευθερούπολης λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με έξι (6) 

τμήματα διδασκαλίας ενώ στην ευρύτερη περιοχή της δημοτικής ενότητας, πολύ 

κοντά στην Ελευθερούπολη, λειτουργούν επίσης τρία (3) νηπιαγωγεία με συνολικά 

τρία (3) τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενο με δημοτικό σχολείο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Μόνο ένα (1) νηπιαγωγείο στην πόλη της Ελευθερούπολης διαθέτει 

πολυδύναμο χώρο. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο στην πόλη της Ελευθερούπολης διαθέτει χώρο 

ανάπαυσης. 

✓ Τα τρία (3) νηπιαγωγεία στην Ελευθερούπολη και το νηπιαγωγείο στο 

Κοκκινόχωμα διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Το Νηπιαγωγείο Κοκκινοχώματος δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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Εικόνα 361: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 51 νηπίων.  
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3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 34.  

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 34 έως 42.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 19 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 20 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 40.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε τα εξής: 

Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην Ελευθερούπολη είναι δυνατή η 

λειτουργία επτά (7) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού 

φοιτώντων  νηπίων από 115 μέχρι 127. 

Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στους δύο γειτονικούς οικισμούς της Δ.Ε. 

Ελευθερούπολης (Αμισιανά και Κοκκινόχωμα) είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) 

τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων  νηπίων 

από 51 μέχρι 59. 

Στο νηπιαγωγείο που λειτουργεί στον οικισμό των Αντιφιλίππων, δύναται η 

λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας στο οποίο είναι δυνατή η φοίτηση μέχρι 

20 νηπίων. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤ

Α 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 74 3 51 51 

3ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 15 2 34 30 

4ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 30 2 42 34 

ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 1 15 1 19 19 

ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ 1 14 1 20 20 

ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ 1 22 2 40 32 

ΣΥΝΟΛΟ 9 170 11 206 186 

Πίνακας 362: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ελευθερούπολης και αποτύπωση της 
λειτουργίας τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 362: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 182 μαθητές. Το 

σχολείο συστεγάζεται με το 1ο Νηπιαγωγείο Ελευθερούπολης. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 
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o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 30 και 28 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Αίθουσα επιφάνειας 28 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας18 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας 325 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 9/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

113 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 33 και 28 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 36 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας162 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 41 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας21 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 35 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 102 μαθητές. 
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Το σχολείο διαθέτει οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας και αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, επιφάνειας144 τ.μ.. Τέλος, 

διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 4/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 39 μαθητές. 

Το σχολείο διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας και επαρκή αύλειο χώρο.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 4/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 59 μαθητές. 

Το σχολείο διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας. Το 5ο τμήμα διδασκαλίας 

λειτουργεί σε χώρο που παραχωρήθηκε από τοπικό σύλλογο. Τέλος, διαθέτει επαρκή 

αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 56 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 21 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 9 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης.  

o Αίθουσα επιφάνειας 10 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης λειτουργούν έξι (6) δημοτικά σχολεία 

στα οποία λειτουργούν τριάντα εννέα (39) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία 

λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους.  
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✓ Τριάντα πέντε (35) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

και τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας έχουν επιφάνεια μικρότερη από 37,5 

τ.μ. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες – χώρους για τη λειτουργία του 

ολοήμερου προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Δύο (2) μόνο δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Στο μοναδικό δημοτικό σχολείο όπου λειτουργεί Τάξης Υποδοχής, δεν 

διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας.  

✓ Σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τμήμα 

Ένταξης, διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας.  

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.  

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 

✓ Υπάρχουν δύο (2) επιπλέον αίθουσες με επιφάνεια μεγαλύτερη από 37,5 τ.μ. 

 

 
Εικόνα 363: Καταλληλότητα αιθουσών δημοτικών σχολείων Δ.Ε. Ελευθερούπολης 
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Εικόνα 364: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 
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1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες επιφάνειας 30 και 28 τ.μ., οι οποίες δεν 

πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας, θα λειτουργήσουν ως αίθουσες διδασκαλίας με 

μέγιστο δυναμικό τους 39 μαθητές συνολικά. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 289 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 204 μαθητές. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι η αίθουσα επιφάνειας 33 τ.μ., η οποία δεν πληροί το κριτήριο 

χωρητικότητας, θα λειτουργήσει ως αίθουσεα διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό τους 

22 μαθητές. 

Η αίθουσα επιφάνειας 28 τ.μ., που δεν πληροί το κριτήριο χωρητικότητας, θα 

χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 197 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 20 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 160 μαθητές.  

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας. 

Η όγδοη αίθουσα διδασκαλίας, αν και πληροί το κριτήριο χωρητικότητας, πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 175 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 112 μαθητές. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 60 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας (στη βάση λειτουργίας τεσσάρων 

τμημάτων διδασκαλίας) ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 12 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 48 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 60 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας (στη βάση λειτουργίας τεσσάρων 

τμημάτων διδασκαλίας) ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 13 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 52 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 11 

μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 66 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός μαθητών 
βάσει εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητέ

ς 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

1ο 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  

12 182 12 289 204 

2ο 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

6 113 8 197 160 

3ο 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

7 102 7 175 112 

ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 3 39 4 60 48 

ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ 5 59 4 60 52 
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ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ 6 56 6 150 66 

ΣΥΝΟΛΟ 39 551 41 931 642 

Πίνακας 363: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ελευθερούπολης και αποτύπωση της 
λειτουργίας τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 365: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των έξι (6) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα με την 

οποία λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 170 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 11 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν από 186 μέχρι 206 νήπια. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στο 5ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Ε) Τον αριθμό λειτουργούντων τμημάτων και φοιτώντων νηπίων στα νηπιαγωγεία 

της πόλης της Ελευθερούπολης. 

ΣΤ) Τον αριθμό φοιτώντων νηπίων στο Νηπιαγωγείο Αμισιανών. 
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Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. 

Ελευθερούπολης επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της 

ευρύτερης περιοχής. 

Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών 

περιφερειών στην πόλη της Ελευθερούπολης, ώστε να επιτευχθεί η πιο λειτουργική 

κατανομή του μαθητικού πληθυσμού.  

Λόγω της μείωσης του αριθμού των φοιτώντων νηπίων στο Νηπιαγωγείο 

Αμισιανών, κάτω από τον ελάχιστο προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία 

αριθμό, προτείνουμε, εφόσον συνεχιστεί η μείωση του μαθητικού δυναμικού του εν 

λόγω νηπιαγωγείου, να εξεταστεί η δυνατότητα μελλοντικής συγχώνευσής του με το 

Νηπιαγωγείο Κοκκινοχώματος.  

Επισημαίνουμε τέλος το γεγονός ότι στα λειτουργούντα νηπιαγωγεία δεν 

υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 9 ΤΜΗΜΑΤΑ 11 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ 170 ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 186-206  ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  - 

Πίνακας 364: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ελευθερούπολης, αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 366: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

επαρκούν 
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Εικόνα 367: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των έξι (6) δημόσιων δημοτικών σχολείων, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργούν τριάντα εννέα (39) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 551 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα υπάρχοντα δημόσια δημοτικά 

σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 41 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την 

τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 

642 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά 

τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 931 

μαθητές.  

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της Α΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της Β΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα διδασκαλίας στα δημοτικά σχολεία της πόλης της Ελευθερούπολης 

ανέρχεται στους 18 περίπου μαθητές ενώ για τα τρία περιφερειακά δημοτικά 

σχολεία στους 12 περίπου μαθητές. 

ΣΤ) Τον αριθμό λειτουργούντων τμημάτων και φοιτώντων μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία της Ελευθερούπολης. 
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Ζ) Τον αριθμό φοιτώντων μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Αμισιανών. 

Η) Την κατάσταση του διδακτηρίου και τον αριθμό φοιτώντων μαθητών στο 

Δημοτικό Σχολείο Αντιφιλίππων. 

Θ) Τη μη λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής σε τέσσερα (4) δημοτικά 

σχολεία. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. 

Ελευθερούπολης επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των μαθητών της 

περιοχής. 

Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών 

περιφερειών των δημοτικών σχολείων της Ελευθερούπολης, ώστε να αξιοποιηθούν 

προς το βέλτιστο όλες οι αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων.  

Προτείνεται η διαμόρφωση χώρων, ώστε να λειτουργήσουν εργαστήρια 

πληροφορικής σε όσα δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν. 

Λόγω της συνεχούς μείωσης του αριθμού των φοιτώντων μαθητών στο 

Δημοτικό Σχολείο Αμισιανών, προτείνεται, εφόσον συνεχιστεί η μείωση του 

μαθητικού δυναμικού του εν λόγω σχολείου, να εξεταστεί η δυνατότητα της 

μελλοντικής συγχώνευσής του με το Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοχώματος, ώστε να 

προκύψει ένα επαρκές σε μαθητικό δυναμικό εξαθέσιο δημοτικό σχολείο. 

Επειδή στο Δημοτικό Σχολείο Αντιφιλίππων φοιτά αριθμός μαθητών που θα 

μπορούσε υπό συγκεκριμένες συνθήκες να φοιτήσει σε ένα εξαθέσιο δημοτικό 

σχολείο, αλλά στο συγκεκριμένο σχολείο δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες για 

λειτουργία πέραν του τετραθεσίου, προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα 

συγχώνευσης των δύο δημοτικών σχολείων στους δύο γειτονικούς οικισμούς, 

Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα φοίτησης των 

μαθητών σε ένα πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο εξαθέσιο δημοτικό σχολείο.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

6 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 39 ΤΜΗΜΑΤΑ 41 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΠΟΥ 

ΦΟΙΤΟΥΝ 
551 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 642 
έως 931 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 365: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ελευθερούπολης, αποτύπωση της λειτουργίας 
τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 368: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

 
Εικόνα 369: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

2.3.4.2 Δημοτική Ενότητα Ελευθερών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ελευθερών από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο (Ελαιοχωρίου) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης 

και λόγω κατάργησης, δύο (2) νηπιαγωγεία (Μυρτόφυτου και Φωλιάς). Σήμερα 

λειτουργούν έξι (6) νηπιαγωγεία με δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 173 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ελευθερών από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία 

τους, λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, δύο (2) δημοτικά σχολεία 

επαρκούν 
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(Μυρτόφυτου και Φωλιάς). Σήμερα λειτουργούν τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία με 

τριάντα τρία (33) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 514 μαθητές και 

μαθήτριες. 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι η πρώτη σοβαρή μείωση γεννήσεων στη Δ.Ε. Ελευθερών καταγράφεται το 2011 

και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, με ορισμένες μικρές αυξομειώσεις. Είναι 

αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το έτος 2019 καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός 

γεννήσεων από το 2004. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η παραπάνω 

καταγεγραμμένη μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται με τη χρονική περίοδο της 

οικονομικής κρίσης της χώρας μας. Σύμφωνα με τις δύο στατιστικές μεθόδους, 

προβλέπεται μια βραχύβια αυξητική τάση στον αριθμό των γεννήσεων, στη συνέχεια 

σταθεροποίησή του και προς το τέλος της δεκαετίας μια σταδιακή μείωσή του. 

Σύμφωνα με τη γεωμετρική προβολή με βάση τα τελευταία 15 έτη, προβλέπεται η 

σταθεροποίηση των γεννήσεων στα επίπεδα του έτους 2019 και σύμφωνα με τη 

γεωμετρική προβολή με βάση τα τελευταία 5 έτη, προβλέπεται η σταδιακή μείωση 

του αριθμού των γεννήσεων. Οι προβλέψεις που αποτυπώνονται στον πίνακα 

γίνονται υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην 

περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Ελευθερών 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 35 35 35 35 

2001 72 72 72 72 

2002 67 67 67 67 

2003 47 47 47 47 

2004 44 44 44 44 

2005 58 58 58 58 

2006 90 90 90 90 

2007 73 73 73 73 

2008 107 107 107 107 

2009 124 124 124 124 

2010 103 103 103 103 

2011 77 77 77 77 

2012 86 86 86 86 

2013 91 91 91 91 

2014 83 83 83 83 
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2015 96 96 96 96 

2016 79 79 79 79 

2017 77 77 77 77 

2018 63 63 63 63 

2019 57 57 57 57 
Α

π
ο

τε
λέ

σ
μ

α
τα

 Π
ρ

ο
β

λέ
ψ

εω
ν 

2020 54 57 67 68 

2021 51 57 65 69 

2022 49 57 62 58 

2023 46 57 60 56 

2024 44 57 57 56 

2025 42 57 55 54 

2026 40 56 52 52 

2027 38 56 50 50 

2028 36 56 47 47 

2029 34 56 45 47 

2030 32 56 42 46 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 

2000-2030 -7% 60% 21% 32% 

2010-2030 -69% -45% -59% -55% 

2019-2030 -43% -1% -26% -19% 

Πίνακας 366: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Ελευθερών (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι η γεωμετρική προβολή με βάση τα τελευταία 5 έτη παρουσιάζει 

τάση μείωσης των γεννήσεων ενώ οι δύο στατιστικές μέθοδοι παρουσιάζουν τάση 

βραχύβιας αύξησης και στη συνέχεια σταθεροποίησης του αριθμού των γεννήσεων.  

 
Εικόνα 370: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Ελευθερών με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 
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Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2013-2014 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Ελευθερών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2008 107 2013-2014 97 91% 

2009 124 2014-2015 106 85% 

2010 103 2015-2016 93 90% 

2011 77 2016-2017 78 101% 

2012 86 2017-2018 79 92% 

2013 91 2018-2019 79 87% 

2014 83 2019-2020 67 81% 

2015 96 2020-2021 96 100% 

Μέσος όρος 91% 

Πίνακας 367: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 

στη Δ.Ε. Ελευθερών 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι σε όλα σχεδόν τα σχολικά έτη 

ο αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος από 

τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Ελευθερών. 

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ετών, ο μέσος όρος του αριθμού 

των εγγραφών ήταν κατά 9% λιγότερος από τον αριθμό των γεννήσεων. Τον ακριβή 

λόγο αυτής της μείωσης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι 

οφείλεται σε εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων και στη μετανάστευση.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των οκτώ προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 

νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ελευθερών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2008 107 2013-2014   97 
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2009 124 2014-2015   106 

2010 103 2015-2016   93 

2011 77 2016-2017   78 

2012 86 2017-2018   79 

2013 91 2018-2019   79 

2014 83 2019-2020   67 

2015 96 2020-2021 77 96 

2016 79 2021-2022 75 72 

2017 77 2022-2023 61 70 

2018 63 2023-2024 55 57 

2019 57 2024-2025 65 52 

2020 67 2025-2026 63 61 

2021 65 2026-2027 61 59 

2022 62 2027-2028 58 57 

2023 60 2028-2029 56 54 

2024 57 2029-2030 53 52 

2025 55 2030-2031 51 50 

Πίνακας 368: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ελευθερών 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται ότι ο αριθμός των νηπίων θα εμφανίσει σταδιακή μείωση. 

Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η μικρή απόκλιση 

διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών που 

φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 371: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 
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Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Ελευθερών 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2002 67           124% 

2003 47         123% 132% 

2004 44       191% 193% 189% 

2005 58     141% 148% 152% 145% 

2006 90   102% 103% 100% 108% 104% 

2007 73 100% 100% 104% 105% 108% 107% 

2008 107 92% 93% 95% 98% 98% 97% 

2009 124 97% 98% 98% 96% 94% 94% 

2010 103 91% 96% 95% 95% 93%   

2011 77 101% 99% 100% 100%     

2012 86 95% 93% 88%       

2013 91 84% 82%         

2014 83 88%           

Μέσος Όρος 93% 95% 103% 117% 121% 124% 

Πίνακας 369: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Ελευθερών 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός 

των μειωμένων εγγραφών σε σχέση με τον αριθμό των γεννήσεων, πιθανότατα 

οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού (αστικοποίηση κτλ.) και στη μετανάστευση. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 
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τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Ελευθερών.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Ελευθερών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 73 2013-2014 73 92 82 84 58 83 472 

2008 107 2014-2015 98 73 93 86 85 62 497 

2009 124 2015-2016 120 100 76 90 88 83 557 

2010 103 2016-2017 94 121 102 77 97 84 575 

2011 77 2017-2018 78 99 121 105 79 94 576 

2012 86 2018-2019 82 76 98 119 105 78 558 

2013 91 2019-2020 76 80 77 98 117 104 552 

2014 83 2020-2021 73 75 76 77 96 117 514 

2015 96 2021-2022 90 79 94 100 93 128 584 

2016 79 2022-2023 74 92 86 106 104 95 557 

2017 77 2023-2024 72 75 99 97 110 107 560 

2018 63 2024-2025 59 73 81 112 101 113 539 

2019 57 2025-2026 53 60 79 92 116 103 504 

2020 67 2026-2027 63 54 65 90 96 119 487 

2021 65 2027-2028 61 64 59 74 93 98 449 

2022 62 2028-2029 58 62 70 67 76 95 428 

2023 60 2029-2030 56 60 67 79 69 78 409 

2024 57 2030-2031 54 57 64 76 82 71 403 

Πίνακας 370: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και 

τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 

Ελευθερών 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί βραχύβια αύξηση του μαθητικού πληθυσμού και στη συνέχεια από τα 

μέσα της δεκαετίας θα αρχίσει η σταδιακή μείωσή του. Στο τέλος της δεκαετίας ο 

αριθμός των μαθητών θα είναι μειωμένος σε ποσοστό 22% περίπου, σε σχέση με τον 

σημερινό αριθμό. Η πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 
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παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2013-2014 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται το ίδιο 

περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ελευθερών 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 

2008-2009             107% 

2009-2010           101% 98% 

2010-2011         105% 102% 95% 

2011-2012       101% 97% 108% 97% 

2012-2013     100% 104% 101% 103% 99% 

2013-2014 97 101% 102% 102% 103% 100% 99% 

2014-2015 106 113% 101% 100% 98% 98% 100% 

2015-2016 93 101% 105% 99% 100% 98%   

2016-2017 78 100% 97% 101% 100%     

2017-2018 79 104% 98% 95%       

2018-2019 79 96% 99%         

2019-2020 67 109%           

Μέσος Όρος 103% 100% 100% 101% 101% 99% 

Πίνακας 371: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

της Δ.Ε. Ελευθερών  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών. 
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Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ελευθερών 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό Έτος Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2012-2013   2013-2014 73 92 82 84 58 83 472 

2013-2014 97 2014-2015 98 73 93 86 85 62 497 

2014-2015 106 2015-2016 120 100 76 90 88 83 557 

2015-2016 93 2016-2017 94 121 102 77 97 84 575 

2016-2017 78 2017-2018 78 99 121 105 79 94 576 

2017-2018 79 2018-2019 82 76 98 119 105 78 558 

2018-2019 79 2019-2020 76 80 77 98 117 104 552 

2019-2020 67 2020-2021 73 75 76 77 96 117 514 

2020-2021 96 2021-2022 99 73 75 76 78 95 498 

2021-2022 72 2022-2023 74 100 73 76 78 78 478 

2022-2023 70 2023-2024 72 74 100 74 77 77 475 

2023-2024 57 2024-2025 59 73 75 101 75 76 458 

2024-2025 52 2025-2026 54 59 73 75 102 74 438 

2025-2026 61 2026-2027 63 54 60 73 76 101 428 

2026-2027 59 2027-2028 61 64 54 60 74 76 389 

2027-2028 57 2028-2029 59 61 64 54 61 74 373 

2028-2029 54 2029-2030 56 59 61 64 55 60 356 

2029-2030 52 2030-2031 54 57 59 62 65 55 351 

Πίνακας 372: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 

μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Ελευθερών 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό που θα φτάσει περίπου στο 

32%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 
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Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μικρή απόκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων πρόβλεψης των 

μαθητών. Σύμφωνα με τις παραπάνω προβλέψεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα 

γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει 

σημαντική μείωση. 

 
Εικόνα 372: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ελευθερών από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 34 

νήπια. Λειτουργεί ως συστεγαζόμενο με το Δημοτικό Σχολείο Ελαιοχωρίου. Διαθέτει 

δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 54 και 60 τ.μ. αντίστοιχα και επαρκή αύλειο 

χώρο.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 20 

νήπια. Λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) μεγάλη αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 78 τ.μ., αίθουσα ανάπαυσης επιφάνειας 35 τ.μ., κουζίνα – 

τραπεζαρία επιφάνειας 10 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 38 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 54 τ.μ., πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 30 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 32 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 35 τ.μ., πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 35 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 30 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 36 τ.μ., πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 21 τ.μ., κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 6 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 19 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 36 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Ελευθερών λειτουργούν έξι (6) νηπιαγωγεία με δέκα (10) τμήματα 

διδασκαλίας. Τα νηπιαγωγεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο συστεγάζεται με δημοτικό σχολείο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία διαθέτουν χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Τρία (3) νηπιαγωγεία διαθέτουν αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Το 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου δεν διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για τη 

λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 
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✓ Το 1ο και το 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου δεν διαθέτουν επαρκείς αύλειους 

χώρους. 

 

 
Εικόνα 373: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ελευθερών 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 38 έως 46.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 36 έως 43.  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση 14 νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε τα εξής: 

Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στους γειτονικούς οικισμούς Ελαιοχωρίου 

και Ελευθερών είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 63 μέχρι 71. 

Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στους γειτονικούς οικισμούς Νέας 

Ηρακλείτσας και Νέας Περάμου είναι δυνατή η λειτουργία επτά (7) τμημάτων 

διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων  νηπίων από 110 

μέχρι 117. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 2 34 2 46 38 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 1 20 1 25 25 

1ο ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 2 32 2 30 30 

2ο ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 2 30 2 30 30 

3ο ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 1 19 1 14 14 

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ 2 38 2 43 36 

ΣΥΝΟΛΟ 10 173 10 188 173 

Πίνακας 373: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ελευθερών και αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 374: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ελευθερών 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

105 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 30 τ.μ. 

o Αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 30 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 44 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 22 τ.μ. 

Η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 5/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 69 μαθητές. 



819 
 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 23 τ.μ. 

o Δύο (2) αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας22 τ.μ. 

Η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

187 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 18, 24, 24, 24 και 25 τ.μ. 

αντίστοιχα. 

o Αίθουσα επιφάνειας 42 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας49 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 10 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 12 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας 150 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 



820 
 

Στο σχολείο λειτουργούν δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

153 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 49 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας49 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 21 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 21 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας165 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 21 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών λειτουργούν τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία 

στα οποία λειτουργούν τριάντα τρία (33) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία 

λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Είκοσι επτά (27) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας, πέντε (5) 

αίθουσες δεν πληρούν το κριτήριο και μία (1) αίθουσα είναι ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες – χώρους για τη λειτουργία του 

ολοήμερου προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα διδασκαλίας για τη λειτουργία 

της Τάξης Υποδοχής (Τάξη Υποδοχής λειτουργεί και στα 4 δημοτικά σχολεία).  

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα διδασκαλίας για το Τμήμα 

Ένταξης (Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε 3 δημοτικά σχολεία). Σε ένα (1) όμως 

δημοτικό σχολείο πρόκειται για αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.  
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✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Γυμναστήριο. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 

✓ Υπάρχει επιπλέον μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας μεγαλύτερης από 37,5 

τ.μ. 

✓ Υπάρχουν επιπλέον τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας μικρότερης από 37,5 

τ.μ. 

✓ Στο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερών ένα τμήμα διδασκαλίας λειτουργεί σε 

αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Υπάρχουν συνολικά τρεις (3) αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

 
Εικόνα 375: Καταλληλότητα αιθουσών των Δ.Σ. στη Δ.Ε. Ελευθερών 
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Εικόνα 376: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ελευθερών 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με έξι (6)  αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες επιφάνειας από 30 τ.μ., θα 

χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό τους 20 μαθητές σε 

κάθε αίθουσα.  

Πρέπει να εξευρεθεί χώρος για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 140 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 108 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι η αίθουσα επιφάνειας 23 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί ως 

αίθουσες διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό τους 15 μαθητές. 

Προτείνεται η μη χρησιμοποίηση της αίθουσας ΠΡΟΚΑΤ. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 115 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 13 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 65 μαθητές. 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με δώδεκα (12) διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι τρεις (3) αίθουσες επιφάνειας 24, 24 και 25 τ.μ. αντίστοιχα, θα 

χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό συνολικά τους 49 

μαθητές. 

Οι δύο (2) μικρές αίθουσες επιφάνειας 18 και 24 τ.μ. αντίστοιχα, θα λειτουργήσουν 

για άλλους διδακτικούς σκοπούς και αν παραστεί ανάγκη ως τμήματα διδασκαλίας με 

μειωμένο αριθμό φοιτώντων μαθητών. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 274 

μαθητές.  
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Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 228 μαθητές. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με έντεκα (11) αίθουσες 

διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 275 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 187 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  6 105 6 140 108 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 6 69 5 115 65 

1ο ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 11 187 12 274 228 

2ο ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 10 153 11 275 187 

ΣΥΝΟΛΟ 33 514 34 804 588 

Πίνακας 374: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ελευθερών και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 377: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ελευθερών 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των έξι (6) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Ελευθερών, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν δέκα (10) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 173 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 10 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν από 173 μέχρι 188 νήπια. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ελευθερών, όπως αυτή διατυπώνεται 

στο 4ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ελευθερών, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο 5ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Ε) Την επισήμανση ότι στα υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία καλύπτονται οριακά 

οι ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής. 

ΣΤ) Την επισήμανση ότι στο 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου δεν υπάρχει 

ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης.  

Ζ) Την επισήμανση ότι στο 1ο και στο 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου δεν υπάρχει 

επαρκής αύλειος χώρος. 

Προτείνουμε την κατασκευή και λειτουργία ενός (1) σύγχρονου διθέσιου 

διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) στην περιοχή του Ελαιοχωρίου, ώστε να διατεθούν οι 

σημερινές αίθουσες λειτουργίας του στο δημοτικό σχολείο. Μελλοντικά θα είναι 

δυνατή και η φοίτηση των νηπίων από τον οικισμό των Ελευθερών.  

Προτείνουμε την κατασκευή και λειτουργία ενός (1) σύγχρονου τριθέσιου 

διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) στην περιοχή της Νέας Περάμου, το οποίο θα μπορούσε 

να συμβάλει στη μελλοντική εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων της περιοχής 

Νέας Περάμου – Νέας Ηρακλείτσας.  

Επισημαίνουμε τέλος το γεγονός ότι στα λειτουργούντα νηπιαγωγεία δεν 

υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
2 

ΤΜΗΜΑΤΑ 10 ΤΜΗΜΑΤΑ 10 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
6 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

173 ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
από 173 
έως 188 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ 

150 

Πίνακας 375: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ελευθερών, αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 378: Πρόταση της έρευνας για τα Νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ελευθερών 

 
Εικόνα 379: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Ελευθερών (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Κατασκευή  

δύο (2) 

νηπιαγωγείων 
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Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων δημοτικών σχολείων, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τριάντα τρία (33) τμήματα διδασκαλίας 

και φοιτούν 514 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα υπάρχοντα δημόσια δημοτικά 

σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 34 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την 

τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 588 

μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 804 

μαθητές.  

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ελευθερών, όπως αυτή διατυπώνεται 

στο 4ο Κεφάλαιο της Α΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ελευθερών, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της Β΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα διδασκαλίας ανέρχεται στους 17 περίπου μαθητές. 

ΣΤ) Τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων Ελευθερών και Ελαιοχωρίου. 

Ζ) Τον αριθμό λειτουργούντων τμημάτων και φοιτώντων μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία της Νέας Περάμου. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. 

Ελευθερών επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της 

ευρύτερης περιοχής εφόσον υλοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις που θα 

συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία τους. 

Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών 

περιφερειών στην πόλη της Νέας Περάμου, ώστε να επιτευχθεί πιο λειτουργική 

κατανομή του μαθητικού πληθυσμού. 

Προτείνεται η μη χρήση της ΠΡΟΚΑΤ αίθουσας διδασκαλίας στο Δημοτικό 

Σχολείο Ελευθερών. 

Προτείνεται η προσθήκη στο Δημοτικό Σχολείο Ελαιοχωρίου των δύο (2) 

αιθουσών διδασκαλίας στις οποίες λειτουργεί το νηπιαγωγείο, ώστε να καταστεί 

εύρυθμη η λειτουργία του ως εξάθεσιο δημοτικό σχολείο με ταυτόχρονη λειτουργία 

Τμήματος Ένταξης και Τάξης Υποδοχής.  
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Προτείνεται η προσθήκη στο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερών δύο (2) αιθουσών 

διδασκαλίας, ώστε να καταστεί εύρυθμη η λειτουργία του ως εξάθεσιο δημοτικό 

σχολείο με ταυτόχρονη λειτουργία και της Τάξης Υποδοχής.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 33 ΤΜΗΜΑΤΑ 34 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
2 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΠΟΥ 

ΦΟΙΤΟΥΝ 
514 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 588 
έως 804 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

50 

Πίνακας 376: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ελευθερών, αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 380: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ελευθερών 

 
Εικόνα 381: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. Ελευθερών (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Προσθήκη       

δύο  (2) 

αιθουσών  
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2.3.4.3 Δημοτική Ενότητα Ορφανού 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ορφανού από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει ιδρυθεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο (Γαληψούς) το 2012, το οποίο είχε καταργηθεί (λόγω συγχώνευσης) το 

2011. Επίσης έχει προαχθεί ένα νηπιαγωγείο (Οφρυνίου). Σήμερα λειτουργούν επτά 

(7) νηπιαγωγεία με οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 105 νήπια Α΄ 

και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ορφανού από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί ένα (1) 

δημοτικό σχολείο (Οφρυνίου) και έχει παύσει τη λειτουργία του, λόγω συγχώνευσης, 

ένα (1) δημοτικό σχολείο (Ακροποτάμου). Σήμερα λειτουργούν δύο (2) δημοτικά 

σχολεία με είκοσι (20) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 371 μαθητές και 

μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι στη Δ.Ε. Ορφανού καταγράφονται μικρές αυξομειώσεις στον αριθμό των 

γεννήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια από το 2000 έως το 2019. Είναι χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός γεννήσεων καταγράφεται στα έτη 2017 και 2018 

ενώ αντίθετα το 2019 καταγράφεται πολύ σημαντική μείωση. Σε όλες τις προβολές, 

καταγράφεται η τάση αύξησης των γεννήσεων για τα επόμενα έτη, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Ορφανού 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 32 32 32 32 

2001 28 28 28 28 

2002 28 28 28 28 

2003 27 27 27 27 

2004 15 15 15 15 

2005 26 26 26 26 

2006 51 51 51 51 

2007 49 49 49 49 

2008 48 48 48 48 

2009 62 62 62 62 

2010 54 54 54 54 

2011 27 27 27 27 

2012 33 33 33 33 

2013 38 38 38 38 

2014 45 45 45 45 

2015 52 52 52 52 

2016 44 44 44 44 

2017 59 59 59 59 

2018 59 59 59 59 

2019 39 39 39 39 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 41 40 50 42 

2021 44 42 50 42 

2022 47 43 51 42 

2023 50 44 51 42 

2024 53 46 52 42 

2025 56 47 52 56 

2026 60 49 53 52 

2027 64 50 53 29 

2028 68 52 54 31 

2029 72 54 54 34 

2030 77 55 54 42 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 140% 73% 70% 32% 

2010-2030 42% 2% 1% -22% 

2019-2030 97% 42% 40% 8% 

Πίνακας 377: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Ορφανού (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 
διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 
στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 
διαπιστώνουμε την τάση αύξησης του αριθμού των γεννήσεων, σε σχέση με το έτος 
2019. Η μέθοδος της εκθετικής εξομάλυνσης προβλέπει την πιο μικρή αύξηση, ύστερα 
μάλιστα από μια βραχύβια μείωση του αριθμού των γεννήσεων. 
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Εικόνα 382: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Ορφανού με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2013-2014 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Ορφανού 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2008 48 2013-2014 48 100% 

2009 62 2014-2015 59 95% 

2010 54 2015-2016 59 109% 

2011 27 2016-2017 39 144% 

2012 33 2017-2018 49 148% 

2013 38 2018-2019 42 111% 

2014 45 2019-2020 65 144% 

2015 52 2020-2021 82 158% 

Μέσος όρος 126% 
Πίνακας 378: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη Δ.Ε. Ορφανού 
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Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι σε όλα σχεδόν τα σχολικά έτη 

ο αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν πολύ μεγαλύτερος 

από τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Ορφανού. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ετών, διαπιστώνουμε ότι κατά μέσο όρο οι 

εγγραφές είναι 26% περισσότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο αυτής της 

αύξησης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μία 

πιθανότητα είναι ότι ένα ποσοστό των παιδιών να γεννήθηκε σε νοσοκομεία ή 

ιδιωτικές κλινικές άλλης δημοτικής ενότητας όπου και δηλώθηκε. Επίσης μπορεί να 

οφείλεται σε εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλες 

δημοτικές ενότητες αλλά διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Ορφανού καθώς 

και σε φοίτηση αλλοδαπών νηπίων.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των οκτώ προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 

νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ορφανού 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2008 48 2013-2014   48 

2009 62 2014-2015   59 

2010 54 2015-2016   59 

2011 27 2016-2017   39 

2012 33 2017-2018   49 

2013 38 2018-2019   42 

2014 45 2019-2020   65 

2015 52 2020-2021 47 58 

2016 44 2021-2022 63 53 

2017 59 2022-2023 63 71 

2018 59 2023-2024 42 71 

2019 39 2024-2025 53 47 

2020 50 2025-2026 54 60 

2021 50 2026-2027 54 60 

2022 51 2027-2028 55 61 

2023 51 2028-2029 55 62 

2024 52 2029-2030 56 62 

2025 52 2030-2031 56 63 

Πίνακας 379: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ορφανού 
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Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται η βραχύβια αύξηση του αριθμού των 

φοιτώντων νηπίων και στη συνέχεια η σταθεροποίηση του συγκεκριμένου αριθμού. 

Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η απόκλιση μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 

 
Εικόνα 383: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 
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τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Ορφανού 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2002 73           157% 

2003 59         174% 174% 

2004 70       273% 273% 273% 

2005 76     177% 181% 181% 188% 

2006 94   125% 124% 120% 122% 125% 

2007 80 127% 129% 133% 137% 135% 137% 

2008 93 108% 113% 119% 117% 129% 135% 

2009 83 100% 98% 102% 105% 110% 110% 

2010 109 122% 120% 122% 126% 126%   

2011 94 156% 156% 170% 170%     

2012 86 191% 191% 194%       

2013 85 124% 132%         

2014 66 167%           

Μέσος Όρος 137% 133% 143% 154% 156% 163% 

Πίνακας 380: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 

της Δ.Ε. Ορφανού 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό 

πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού, σε μαθητές που διαμένουν στη 

Δ.Ε. Ορφανού αλλά γεννήθηκαν και δηλώθηκαν σε άλλη δημοτική ενότητα και στην 

εγγραφή αλλοδαπών μαθητών.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Ορφανού.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Ορφανού 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 49 2013-2014 62 64 46 41 47 44 304 

2008 48 2014-2015 52 63 63 47 41 47 313 

2009 62 2015-2016 62 54 65 61 47 41 330 

2010 54 2016-2017 66 61 57 67 62 49 362 

2011 27 2017-2018 42 65 63 56 66 64 356 

2012 33 2018-2019 63 42 66 65 62 67 365 

2013 38 2019-2020 47 63 46 68 68 65 357 

2014 45 2020-2021 75 50 64 46 68 68 371 

2015 52 2021-2022 71 60 54 51 42 88 366 

2016 44 2022-2023 60 69 64 58 52 44 347 

2017 59 2023-2024 81 58 74 69 59 54 395 

2018 59 2024-2025 81 78 63 80 70 62 434 

2019 39 2025-2026 53 78 84 68 81 73 438 

2020 50 2026-2027 68 52 84 91 69 85 448 

2021 50 2027-2028 69 66 56 91 92 72 444 

2022 51 2028-2029 69 67 71 60 92 96 454 

2023 51 2029-2030 70 67 71 76 61 96 441 

2024 52 2030-2031 71 68 72 77 77 63 428 

Πίνακας 381: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 

μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 

Ορφανού 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή αύξηση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό άνω του 15%, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2013-2014 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ. Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται 

το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ορφανού 

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2008-2009             100% 

2009-2010           100% 100% 

2010-2011         102% 100% 104% 

2011-2012       98% 97% 102% 103% 

2012-2013     102% 103% 103% 99% 102% 

2013-2014 48 108% 104% 106% 98% 111% 105% 

2014-2015 59 105% 98% 103% 103% 105% 100% 

2015-2016 59 112% 98% 102% 103% 100%   

2016-2017 39 108% 100% 110% 100%     

2017-2018 49 129% 100% 102%       

2018-2019 42 112% 106%         

2019-2020 65 115%           

Μέσος Όρος 113% 101% 103% 101% 102% 102% 

Πίνακας 382: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
της της Δ.Ε. Ορφανού  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού. Ακολουθεί πίνακας με τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών σχολείων 

όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, 

με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ορφανού 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2012-2013   2013-2014 62 64 46 41 47 44 304 

2013-2014 48 2014-2015 52 63 63 47 41 47 313 

2014-2015 59 2015-2016 62 54 65 61 47 41 330 

2015-2016 59 2016-2017 66 61 57 67 62 49 362 

2016-2017 39 2017-2018 42 65 63 56 66 64 356 

2017-2018 49 2018-2019 63 42 66 65 62 67 365 

2018-2019 42 2019-2020 47 63 46 68 68 65 357 

2019-2020 65 2020-2021 75 50 64 46 68 68 371 

2020-2021 58 2021-2022 65 76 52 65 47 69 374 

2021-2022 53 2022-2023 60 66 78 52 66 48 370 
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2022-2023 71 2023-2024 80 60 68 79 53 67 409 

2023-2024 71 2024-2025 80 81 62 69 81 54 428 

2024-2025 47 2025-2026 53 81 84 63 71 83 434 

2025-2026 60 2026-2027 67 54 84 85 64 72 426 

2026-2027 60 2027-2028 68 68 55 85 86 66 428 

2027-2028 61 2028-2029 69 69 70 56 86 88 438 

2028-2029 62 2029-2030 69 70 71 71 57 88 426 

2029-2030 62 2030-2031 70 70 72 72 73 58 415 

Πίνακας 383: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Ορφανού 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακή αύξηση του μαθητικού πληθυσμού για την επόμενη δεκαετία σε ποσοστό 

περίπου 12%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή 

δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση 

του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει σχετική σύγκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων πρόβλεψης 

του μαθητικού πληθυσμού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σημαντική αύξηση. 

 
Εικόνα 384: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ορφανού από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 15 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 64 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΨΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 5 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 70 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΙΑΝΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 11 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 61 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 20 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 72 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 12 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Οφρυνίου και διαθέτει 

μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 50 τ.μ.. Το νηπιαγωγείο δεν διαθέτει επαρκή 

αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 28 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας 35 και 42 τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 14 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου και 

λειτουργεί σε αίθουσα επιφάνειας 54 τ.μ.. Στο νηπιαγωγείο λειτουργεί Τμήμα Ένταξης 

για το οποίο δεν διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:  Στη Δ.Ε. Ορφανού λειτουργούν 

επτά (7) νηπιαγωγεία με οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας. Τα νηπιαγωγεία λειτουργούν 

σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία συστεγάζονται με δημοτικά σχολεία. 

✓ Τρία (3) νηπιαγωγεία λειτουργούν με αριθμό νηπίων κάτω από τον ελάχιστο 

προβλεπόμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Κανένα δεν διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Κανένα δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα δεν διαθέτει χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Το Νηπιαγωγείο Οφρυνίου δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

✓ Το Νηπιαγωγείο Ποδοχωρίου δεν διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για τη 

λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

 
Εικόνα 385: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ορφανού 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  
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o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΗΨΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΙΑΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΦΑΝΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 20 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 31 νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 18 έως 22.  
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Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι: 

Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στους γειτονικούς οικισμούς Ποδοχώρι, 

Γαληψός και Οφρύνιο είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με 

εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων  νηπίων από 63 μέχρι 67. 

Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στους γειτονικούς οικισμούς Ακροπόταμος, 

Κάριανη, Ορφάνη και Παραλία Οφρυνίου είναι δυνατή η λειτουργία πέντε (5) 

τμημάτων διδασκαλίας στα οποία είναι δυνατή η φοίτηση μέχρι 106 νηπίων. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1 15 1 25 25 

ΓΑΛΗΨΟΥ 1 5 1 25 25 

ΚΑΡΙΑΝΗΣ 1 11 1 25 25 

ΟΡΦΑΝΙΟΥ 1 20 1 25 25 

ΟΦΡΥΝΙΟΥ  1 12 1 20 20 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 2 28 2 31 31 

ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ  1 14 1 22 18 

ΣΥΝΟΛΟ 8 105 8 173 169 

Πίνακας 384: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορφανού και αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 386: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορφανού 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

223 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 25 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 89 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(χαλάρωση, σίτιση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας18 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης.  

Η λειτουργία της Τάξης Υποδοχής πραγματοποιείται σε βοηθητικό χώρο. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

148 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μικρή αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος (κουζίνα – τραπεζαρία). 

o Αίθουσα επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 42 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Η λειτουργία του 7ου τμήματος διδασκαλίας πραγματοποιείται στην αίθουσα της 

Σχολικής Βιβλιοθήκης ενώ η λειτουργία του 8ου τμήματος διδασκαλίας 

πραγματοποιείται στην αίθουσα του ολοήμερου. 

Η λειτουργία της Τάξης Υποδοχής πραγματοποιείται σε βοηθητικό χώρο. 
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Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού λειτουργούν δύο (2) δημοτικά σχολεία στα 

οποία λειτουργούν είκοσι (20) τμήματα διδασκαλίας. Τα σχολεία λειτουργούν σε 

δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Δεκαεπτά (17) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας και μία (1) 

αίθουσα δεν πληροί το παραπάνω κριτήριο. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες – χώρους για τη λειτουργία του 

ολοήμερου προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Ένα δημοτικό σχολείο διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα διδασκαλίας για τη λειτουργία 

του Τμήματος Ένταξης. 

✓ Στα δύο (2) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί η Τάξη Υποδοχής δεν 

διατίθενται αίθουσες διδασκαλίας.  

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.  

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 

✓ Στο Δημοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου λειτουργεί αίθουσα διδασκαλίας στο χώρο 

της αίθουσας Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Στο Δημοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου λειτουργεί αίθουσα διδασκαλίας στο χώρο 

της αίθουσας ολοήμερου (τραπεζαρία). 
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Εικόνα 387: Καταλληλότητα των αιθουσών διδασκαλίας των δημοτικών 

σχολείων στη Δ.Ε. Ορφανού 

 
Εικόνα 388: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ορφανού 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  
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o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει εύρυθμα τη λειτουργία του με δώδεκα (12) αίθουσες 

διδασκαλίας, με την προϋπόθεση ότι η μία αίθουσα επιφάνειας 25 τ.μ., που δεν 

πληροί το κριτήριο χωρητικότητας, θα χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας με 

μέγιστο δυναμικό τους 17 μαθητές. Πρέπει να εξευρεθεί χώρος για την εύρυθμη 

λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 292 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 20 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 237 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει εύρυθμα τη λειτουργία του με έξι (6)  αίθουσες 

διδασκαλίας. Πρέπει να εξευρεθεί χώρος για την εύρυθμη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 20 

μαθητές. 
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Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 120 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλία

ς 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός μαθητών 

ΟΦΡΥΝΙΟΥ 12 223 12 292 240 

ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 8 148 6 150 120 

ΣΥΝΟΛΟ 20 371 18 442 360 

Πίνακας 385: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ορφανού και αποτύπωση της 
λειτουργίας τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 389: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ορφανού 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των επτά (7) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Ορφανού, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας 

στα οποία φοιτούν 105 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 8 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν από 169 μέχρι 173 νήπια. 

Γ) Τον περιορισμό της έρευνας για τη μη λειτουργία τμημάτων διδασκαλίας σε 

αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 
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Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ορφανού, όπως αυτή διατυπώνεται στο 

4ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ορφανού, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο 5ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

ΣΤ) Τον αριθμό φοιτώντων νηπίων στα Νηπιαγωγεία Γαληψού, Οφρυνίου, 

Κάριανης και Παραλίας Οφρυνίου. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Ορφανού 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης 

περιοχής, με την προϋπόθεση ότι θα εξευρεθεί λύση για τη στέγαση του 

Νηπιαγωγείου Ποδοχωρίου, το οποίο λειτουργεί σε αίθουσα του δημοτικού σχολείου 

του οικισμού. 

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι το Νηπιαγωγείο Γαληψού λειτουργεί με αριθμό 

φοιτώντων νηπίων πολύ μικρότερο από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα 

νομοθεσία ελάχιστο αριθμό. Συνεπώς, μελλοντικά θα απαιτηθεί η μεταφορά των 

νηπίων του οικισμού σε νηπιαγωγείο γειτονικού οικισμού (Ποδοχωρίου ή Οφρυνίου).  

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι το Νηπιαγωγείο Οφρυνίου και το Νηπιαγωγείο 

Κάριανης λειτουργούν με αριθμό φοιτώντων νηπίων οριακά πλησίον του 

προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία ελάχιστου αριθμού.  

Επισημαίνουμε το γεγονός της συνεχής αύξησης του μαθητικού πληθυσμού 

στο Νηπιαγωγείο Παραλίας Οφρυνίου. 

Προτείνουμε την κατασκευή και λειτουργία ενός (1) σύγχρονου τριθέσιου 

διδακτηρίου (νηπιαγωγείου), το οποίο θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 

φοίτησης των νηπίων της περιοχής Παραλίας Οφρυνίου – Κάριανης – Ορφανίου.  

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι στα λειτουργούντα νηπιαγωγεία δεν 

υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 7 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
1 

ΤΜΗΜΑΤΑ 8 ΤΜΗΜΑΤΑ 8 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
3 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

105 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 169 
έως 173 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

75 

Πίνακας 386: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ορφανού, αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 390: Πρόταση της έρευνας για τα Νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ορφανού 

 
Εικόνα 391: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Ορφανού (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων δημοτικών σχολείων, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργούν είκοσι (20) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 

371 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα υπάρχοντα δημόσια δημοτικά 

σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 18 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την 

τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Κατασκευή 

ενός (1) διδακτηρίου 

/ τρεις (3) αίθουσες 
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360 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά 

τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 442 

μαθητές.  

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ορφανού, όπως αυτή διατυπώνεται στο 

4ο Κεφάλαιο της Α΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ορφανού, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της Β΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα διδασκαλίας ανέρχεται στους 20 περίπου μαθητές. 

ΣΤ) Τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Ποδοχωρίου. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. 

Ορφανού επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της 

ευρύτερης περιοχής εφόσον υλοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις που θα 

συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία τους. Συγκεκεριμένα: 

Πρέπει να εξευρεθεί χώρος για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής στα δύο 

δημοτικά σχολεία. 

Πρέπει να εξευρεθεί χώρος για τη λειτουργία εργαστηρίου πληροφορικής στο 

Δημοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου. 

Το Δημοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου λειτουργεί σήμερα με 8 τμήματα 

διδασκαλίας ενώ παράλληλα είναι συστεγαζόμενο με το Νηπιαγωγείο Ποδοχωρίου. 

Επειδή όμως διαθέτει μόνο 6 αίθουσες διδασκαλίας, χρησιμοποιεί ως έβδομη 

αίθουσα διδασκαλίας την αίθουσα του ολοήμερου προγράμματος και ως όγδοη την 

αίθουσα της σχολικής βιβλιοθήκης. Προκειμένου να αποκατασταθεί η μελλοντική 

εύρυθμη λειτουργία τόσο του δημοτικού σχολείου όσο και του νηπιαγωγείου, 

προτείνεται η κατασκευή προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 20 ΤΜΗΜΑΤΑ 18 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
4 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΠΟΥ 

ΦΟΙΤΟΥΝ 
371 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 360 
έως 442 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

100 

Πίνακας 387: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ορφανού, αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 392: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ορφανού 

 
Εικόνα 393: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. Ορφανού (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

2.3.4.4 Δημοτική Ενότητα Παγγαίου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Παγαίου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο (Παλαιοχωρίου) και έχει καταργηθεί άλλο ένα (3ο Παγγαίου). Σήμερα 

λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 43 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Παγγαίου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν υποβιβασθεί δύο (2) 

δημοτικά σχολεία (2ο Παγγαίου και Παλαιοχωρίου). Σήμερα λειτουργούν τρία (3) 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Προσθήκη   

τεσσάρων (4) 

αιθουσών  
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δημοτικά σχολεία με δεκαπέντε (15) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 166 

μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα.. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι στη Δ.Ε. Παγγαίου η πρώτη σημαντική μείωση του αριθμού των 

γεννήσεων καταγράφεται το 2016 και με εξαίρεση το έτος 2017, οι επόμενες 

σημαντικές μειώσεις του αριθμού των γεννήσεων καταγράφονται στα έτη 2018 και 

2019. Σύμφωνα με τις δύο στατιστικές μεθόδους, για τα επόμενα έτη προβλέπεται 

βραχύβια μικρή αύξηση του αριθμού των γεννήσεων και στη συνέχεια 

σταθεροποίηση. Αντίθετα, σύμφωνα με τις δύο μαθηματικές μεθόδους προβλέπεται 

αρχική σταθεροποίηση και στη συνέχεια σταδιακή μείωση του αριθμού των 

γεννήσεων, με τη γεωμετρική προβολή με βάση τα τελευταία 5 έτη, να προβλέπει τη 

μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη μείωση των γεννήσεων. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη 

γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην 

περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Παγγαίου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 34 34 34 34 

2001 43 43 43 43 

2002 34 34 34 34 

2003 22 22 22 22 

2004 25 25 25 25 

2005 26 26 26 26 

2006 21 21 21 21 

2007 28 28 28 28 

2008 29 29 29 29 

2009 29 29 29 29 

2010 40 40 40 40 

2011 34 34 34 34 

2012 26 26 26 26 

2013 29 29 29 29 

2014 28 28 28 28 

2015 29 29 29 29 

2016 14 14 14 14 

2017 28 28 28 28 
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2018 19 19 19 19 

2019 18 18 18 18 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 17 17 22 24 

2021 16 17 21 24 

2022 15 17 21 23 

2023 14 16 20 22 

2024 13 16 19 22 

2025 13 15 19 21 

2026 12 15 18 21 

2027 11 14 18 21 

2028 11 14 17 20 

2029 10 13 16 20 

2030 9 13 16 19 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -72% -61% -53% -43% 

2010-2030 -77% -67% -60% -51% 

2019-2030 -48% -27% -12% 8% 

Πίνακας 388: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Παγγαίου (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

σύγκλιση των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί, όπου διαπιστώνεται η πρόβλεψη των δύο 

στατιστικών μοντέλων για αρχική αύξηση και στη συνέχεια σταθεροποίηση του 

αριθμού των γεννήσεων και η πρόβλεψη των δύο μαθηματικών μοντέλων για αρχική 

βραχύβια σταθεροποίηση και στη συνέχεια σταδιακή μείωση.  

 
Εικόνα 394: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Παγγαίου με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής. 
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Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2013-2014 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις, 
Δ.Ε. Παγγαίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2008 29 2013-2014 39 134% 

2009 29 2014-2015 30 103% 

2010 40 2015-2016 32 80% 

2011 34 2016-2017 33 97% 

2012 26 2017-2018 21 81% 

2013 29 2018-2019 24 83% 

2014 28 2019-2020 30 107% 

2015 29 2020-2021 30 103% 

Μέσος όρος 99% 

Πίνακας 389: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 

Δ.Ε. Παγγαίου 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένα σχολικά έτη ο 

αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μεγαλύτερος από 

τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Παγγαίου και 

σε ορισμένα έτη καταγράφεται ακριβώς το αντίθετο. Στη συνολική κατά μέσο όρο 

αποτίμηση, οι εγγραφές είναι 1% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο αυτής 

των αυξομειώσεων δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. 

Συγκεκριμένα, μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων από τη 

Δ.Ε. Παγγαίου σε άλλες περιοχές (πχ. αστικοποίηση κτλ.) και στη μετανάστευση. Όσον 

αφορά τη διαπίστωση αυξημένων εγγραφών, μπορεί να οφείλεται σε αριθμό νηπίων 

που γεννήθηκαν σε νοσοκομείο ή κλινική άλλης δημοτικής ενότητας, όπου και 

εγγράφηκαν, σε μετακίνηση κατοίκων από άλλες δημοτικές ενότητες στη Δ.Ε. 

Παγγαίου και σε φοίτηση αλλοδαπών νηπίων.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των οκτώ προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 

νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Παγγαίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2008 29 2013-2014   39 
2009 29 2014-2015   30 
2010 40 2015-2016   32 
2011 34 2016-2017   33 
2012 26 2017-2018   21 
2013 29 2018-2019   24 
2014 28 2019-2020   30 
2015 29 2020-2021 13 30 

2016 14 2021-2022 26 14 

2017 28 2022-2023 18 28 

2018 19 2023-2024 17 19 

2019 18 2024-2025 20 18 

2020 22 2025-2026 20 21 

2021 21 2026-2027 19 21 

2022 21 2027-2028 19 20 

2023 20 2028-2029 18 20 

2024 19 2029-2030 17 19 

2025 19 2030-2031 17 19 

Πίνακας 390: Πρόβλεψη των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τη 

γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Παγγαίου 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται η σταδιακή μείωση του αριθμού των 

φοιτώντων νηπίων. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα 

νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η τελική 

σύγκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών που 

φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 
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Εικόνα 395: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων και των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Παγγαίου 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2002 34           115% 

2003 22         136% 136% 

2004 25       132% 128% 132% 

2005 26     96% 92% 92% 85% 

2006 21   110% 110% 114% 114% 110% 

2007 28 104% 104% 96% 96% 86% 89% 

2008 29 134% 128% 117% 114% 110% 107% 

2009 29 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2010 40 83% 70% 73% 68% 73%   

2011 34 94% 82% 88% 94%     

2012 26 73% 69% 69%       

2013 29 79% 86%         

2014 28 118%           

Μέσος Όρος 98% 94% 94% 101% 105% 109% 

Πίνακας 391: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Παγγαίου 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μικρή απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο, η οποία, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις εσωτερικές μετακινήσεις του πληθυσμού, μπορεί να 

θεωρηθεί φυσιολογική.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Παγγαίου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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ρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Παγγαίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 28 2013-2014 29 23 25 33 30 39 179 

2008 29 2014-2015 39 29 23 24 32 30 177 

2009 29 2015-2016 29 37 27 24 24 33 174 

2010 40 2016-2017 33 29 34 27 24 22 169 

2011 34 2017-2018 32 28 29 33 24 23 169 

2012 26 2018-2019 19 28 29 29 32 25 162 

2013 29 2019-2020 23 18 30 27 29 31 158 

2014 28 2020-2021 33 25 18 32 29 29 166 

2015 29 2021-2022 28 26 27 26 36 44 188 

2016 14 2022-2023 14 27 26 29 27 37 161 

2017 28 2023-2024 27 13 27 28 30 28 155 

2018 19 2024-2025 19 26 13 29 29 32 148 

2019 18 2025-2026 18 18 26 14 30 31 137 

2020 22 2026-2027 21 17 18 28 15 32 131 

2021 21 2027-2028 21 20 17 19 29 15 122 

2022 21 2028-2029 20 20 20 18 20 31 129 

2023 20 2029-2030 20 19 20 22 19 21 120 

2024 19 2030-2031 19 19 19 21 23 20 121 

Πίνακας 392: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Παγγαίου 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

παρά τη βραχύβια μικρή αυξητική τάση, θα σημειωθεί σταδιακά μείωση του 

μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό που, στο τέλος της δεκαετίας, θα είναι περίπου 

27%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2013-2014 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  
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Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων, 

όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη 

σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Παγγαίου 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2008-2009             100% 

2009-2010           97% 103% 

2010-2011         96% 100% 92% 

2011-2012       100% 104% 100% 96% 

2012-2013     100% 93% 100% 89% 104% 

2013-2014 39 100% 95% 92% 97% 97% 97% 

2014-2015 30 97% 100% 100% 100% 100% 100% 

2015-2016 32 103% 85% 104% 93% 107%   

2016-2017 33 97% 88% 107% 107%     

2017-2018 21 90% 95% 100%       

2018-2019 24 96% 109%         

2019-2020 30 110%           

Μέσος Όρος 99% 96% 99% 100% 99% 99% 

Πίνακας 393: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 

Παγγαίου  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Παγγαίου 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2012-2013   2013-2014 29 23 25 33 30 39 179 

2013-2014 39 2014-2015 39 29 23 24 32 30 177 

2014-2015 30 2015-2016 29 37 27 24 24 33 174 

2015-2016 32 2016-2017 33 29 34 27 24 22 169 

2016-2017 33 2017-2018 32 28 29 33 24 23 169 

2017-2018 21 2018-2019 19 28 29 29 32 25 162 

2018-2019 24 2019-2020 23 18 30 27 29 31 158 

2019-2020 30 2020-2021 33 25 18 32 29 29 166 

2020-2021 30 2021-2022 30 32 25 18 32 29 164 

2021-2022 14 2022-2023 14 28 31 25 18 31 147 

2022-2023 28 2023-2024 27 13 28 31 24 17 142 

2023-2024 19 2024-2025 19 26 13 28 31 24 141 

2024-2025 18 2025-2026 18 18 26 13 28 30 133 

2025-2026 21 2026-2027 21 17 18 26 13 27 122 

2026-2027 21 2027-2028 21 20 17 18 26 13 113 

2027-2028 20 2028-2029 20 20 20 17 17 25 119 

2028-2029 20 2029-2030 19 19 20 20 16 17 112 

2029-2030 19 2030-2031 19 19 19 20 20 16 112 

Πίνακας 394: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Παγγαίου 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακά σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό περίπου 32%, 

υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει σχετική σύγκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων πρόβλεψης 

του μαθητικού πληθυσμού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει μακροπρόθεσμα 

σημαντική μείωση. 
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Εικόνα 396: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Παγγαίου 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 19 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 60 και 55 τ.μ. αντίστοιχα, αίθουσα ανάπαυσης 

επιφάνειας 25 τ.μ. και κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 6 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 7 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί ως συστεγαζόμενο με το 2ο Δημοτικό Σχολείο 

Παγγαίου. Διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 50 τ.μ. και επαρκή 

αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 17 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 50 και 55 τ.μ. αντίστοιχα, πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 71 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στη Δ.Ε. Παγγαίου λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας. Τα νηπιαγωγεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο συστεγάζεται με δημοτικό σχολείο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο λειτουργεί με αριθμό νηπίων κάτω από τον ελάχιστο 

προβλεπόμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν ικανοποιητικό αύλειο χώρο. 

 
Εικόνα 397: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Παγγαίου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 
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o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 38 έως 46.  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 17 έως 20.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 35 έως 42.  

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι: 

Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στους γειτονικούς οικισμούς Νικήσιανης, 

Γεωργιανής και Αγίου Χριστοφόρου είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων 

διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων  νηπίων από 55 μέχρι 

66. 

Στο νηπιαγωγείο που λειτουργεί στον οικισμό του Παλαιοχωρίου είναι δυνατή 

η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού 

φοιτώντων  νηπίων από 35 μέχρι 42. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤ

Α 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1 19 2 46 38 

2ο ΠΑΓΓΑΙΟΥ  1 7 1 20 17 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1 17 2 42 35 

ΣΥΝΟΛΟ 3 43 5 108 90 

Πίνακας 395: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Παγγαίου και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 398: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Παγγαίου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 

φοιτούν 64 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 42 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 24 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 15 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 5/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 48 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  
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o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 18 τ.μ. 

o Μία (1) αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας18 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 5/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 54 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες επιφάνειας 18 και 30 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας18 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 48 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δημοτική Ενότητα Παγγαίου λειτουργούν τρία (3) δημοτικά σχολεία στα 

οποία λειτουργούν δεκαπέντε (15) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία 

λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Δεκατρείς (13) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας και δύο (2) δεν 

το πληρούν. 

✓ Τα  δημοτικά σχολεία δεν διαθέτουν αίθουσες – χώρους για τη λειτουργία του 

ολοήμερου (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει εργαστήριο φυσικών επιστημών. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν γυμναστήριο.  

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν ικανοποιητικούς αύλειους χώρους. 

✓ Υπάρχουν τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 18 τ.μ. έκαστη. 
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Εικόνα 399: Καταλληλότητα των αιθουσών διδασκαλίας των δημοτικών σχολείων 

της Δ.Ε. Παγγαίου 

 
Εικόνα 400: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Παγγαίου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  
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o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει εύρυθμα τη λειτουργία του με έξι (6)  αίθουσες 

διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 96 μαθητές. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει εύρυθμα τη λειτουργία του με τέσσερις (4) αίθουσες 

διδασκαλίας, με την προϋπόθεση ότι στην αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ. ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών θα ανέρχεται στους 20.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 95 μαθητές.  

Η αίθουσα επιφάνειας 18 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης και για άλλους διδακτικούς σκοπούς.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 12 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 48 μαθητές. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει εύρυθμα τη λειτουργία του με έξι (6)  αίθουσες 

διδασκαλίας, με την προϋπόθεση ότι στην αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ. ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών θα ανέρχεται στους 20 και στην αίθουσα επιφάνειας 18 τ.μ. ο 

μέγιστος αριθμός μαθητών θα ανέρχεται στους 12.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 132 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 9 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 54 μαθητές. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος αριθμός 
μαθητών 

1ο ΠΑΓΓΑΙΟΥ 6 64 6 150 96 

2ο ΠΑΓΓΑΙΟΥ  4 48 4 95 48 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 5 54 6 132 54 

ΣΥΝΟΛΟ 15 166 16 377 198 

Πίνακας 396: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Παγγαίου και αποτύπωση της 
λειτουργίας τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 401: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Παγγαίου 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τριών (3) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Παγγαίου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας 

στα φοιτούν 43 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 5 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν από 90 μέχρι 108 νήπια. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Παγγαίου, όπως αυτή διατυπώνεται στο 

4ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Παγγαίου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο 5ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Ε) Τον αριθμό φοιτώντων νηπίων στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Παγγαίου. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Παγγαίου 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης 

περιοχής. 

Επισημαίνουμε το γεγονός της συνεχούς μείωσης του μαθητικού πληθυσμού 

στα νηπιαγωγεία της Νικήσιανης - Γεωργιανής. Θεωρούμε πως στο άμεσο μέλλον θα 

πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης των δύο νηπιαγωγείων, ώστε να 

επιτευχθεί η καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία τους.  

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι στα λειτουργούντα νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν 

όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ 

(Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

43 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 90 
έως 108 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 397: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Παγγαίου, αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 402: Πρόταση της έρευνας για τα Νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Παγγαίου 

 
Εικόνα 403: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Παγγαίου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τριών (3) δημόσιων δημοτικών σχολείων, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργούν δεκαπέντε (15) τμήματα διδασκαλίας στα 

οποία φοιτούν 166 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα υπάρχοντα δημόσια δημοτικά 

σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 16 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας 

επαρκούν 
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υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την 

τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 

198 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά 

τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 377 

μαθητές.  

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Παγγαίου, όπως αυτή διατυπώνεται στο 

4ο Κεφάλαιο της Α΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Παγγαίου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της Β΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα διδασκαλίας ανέρχεται στους 13 περίπου μαθητές. 

ΣΤ) Το γεγονός ότι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 

Παγγαίου και στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεν δικαιολογεί, βάσει της 

ισχύουσας νομοθεσίας, τη λειτουργία εξαθέσιων δημοτικών σχολείων 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. 

Παγγαίου επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της 

ευρύτερης περιοχής. 

Επισημαίνουμε το γεγονός της συνεχούς μείωσης του μαθητικού πληθυσμού 

στα δημοτικά σχολεία της Νικήσιανης - Γεωργιανής. Θεωρούμε πως πρέπει να 

εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσής τους, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη και πιο 

αποτελεσματική λειτουργία τους.  

Επειδή στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου φοιτά αριθμός μαθητών που θα 

μπορούσε υπό συγκεκριμένες συνθήκες να φοιτήσει σε ένα εξαθέσιο δημοτικό 

σχολείο, προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης των δύο δημοτικών 

σχολείων στους δύο γειτονικούς οικισμούς, Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου, ώστε να 

υπάρξει η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών σε ένα πλήρως στελεχωμένο και 

εξοπλισμένο εξαθέσιο δημοτικό σχολείο.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

3 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 15 ΤΜΗΜΑΤΑ 16 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

166 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 198  
έως 377 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 398: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Παγγαίου, αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 404: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Παγγαίου 

 

 
Εικόνα 405: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. Παγγαίου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

2.3.4.5 Δημοτική Ενότητα Πιερέων 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Πιερέων από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει ιδρυθεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο (Μουσθένης, το 2012) το οποίο καταργήθηκε το 2014. Επίσης έχει 

καταργηθεί άλλο ένα νηπιαγωγείο (Αυλής). Σήμερα λειτουργούν τέσσερα (4) 

νηπιαγωγεία με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 59 νήπια Α΄ και 

Β΄ ηλικίας. 

επαρκούν 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Πιερέων από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει παύσει τη λειτουργία του, 

λόγω συγχώνευσης, ένα (1) δημοτικό σχολείο (Μεσορόπης). Σήμερα λειτουργεί ένα 

(1) δημοτικό σχολείο με εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 149 

μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι στη Δ.Ε. Πιερέων παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις στον αριθμό των 

γεννήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της εικοσαετίας. Για τα επόμενα έτη, μέσα από την 

ανάλυση όλων των προβολών, διαφαίνεται η σχετικά σταθεροποίηση του αριθμού 

των γεννήσεων στα επίπεδα του έτους 2019. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη γίνεται υπό 

την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Πιερέων 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 36 36 36 36 

2001 22 22 22 22 

2002 24 24 24 24 

2003 17 17 17 17 

2004 25 25 25 25 

2005 11 11 11 11 

2006 31 31 31 31 

2007 31 31 31 31 

2008 26 26 26 26 

2009 37 37 37 37 

2010 30 30 30 30 

2011 26 26 26 26 

2012 23 23 23 23 

2013 33 33 33 33 

2014 27 27 27 27 

2015 26 26 26 26 

2016 32 32 32 32 

2017 14 14 14 14 

2018 27 27 27 27 

2019 27 27 27 27 
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Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 27 27 28 27 

2021 27 26 28 28 

2022 27 26 29 27 

2023 28 26 29 27 

2024 28 26 29 27 

2025 28 25 29 28 

2026 28 25 30 28 

2027 28 25 30 27 

2028 28 24 30 28 

2029 28 24 30 29 

2030 29 24 31 29 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 

2000-2030 -21% -34% -15% -20% 

2010-2030 -5% -21% 2% -4% 

2019-2030 6% -12% 13% 6% 

Πίνακας 399: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Πιερέων (2000-2019) και 
αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

σύγκλιση των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Συγκεκριμένα από όλες τις προβολές 

διαφαίνεται η σταθεροποίηση του αριθμού των γεννήσεων, με τη γεωμετρική 

προβολή με βάση τα τελευταία 15 έτη, να εμφανίζει μία τάση μακροπρόθεσμης 

μείωσης.  

 
Εικόνα 406: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Πιερέων με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής. 
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Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2013-2014 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις, Δ.Ε. 
Πιερέων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2008 26 2013-2014 30 115% 

2009 37 2014-2015 31 84% 

2010 30 2015-2016 31 103% 

2011 26 2016-2017 27 104% 

2012 23 2017-2018 34 148% 

2013 33 2018-2019 30 91% 

2014 27 2019-2020 31 115% 

2015 26 2020-2021 30 115% 

Μέσος όρος 109% 

Πίνακας 400: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις 

γεννήσεις στη Δ.Ε. Πιερέων 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένα σχολικά έτη ο 

αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μεγαλύτερος από 

τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Πιερέων και 

σε ορισμένα έτη καταγράφεται ακριβώς το αντίθετο. Στη συνολική κατά μέσο όρο 

αποτίμηση, οι εγγραφές είναι 9% περισσότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο 

αυτής των αυξομειώσεων δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες 

υποθέσεις. Συγκεκριμένα, μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των 

κατοίκων από τη Δ.Ε. Πιερέων σε άλλες περιοχές (πχ. αστικοποίηση κτλ.) και στη 

μετανάστευση. Όσον αφορά τη διαπίστωση αυξημένων εγγραφών, μπορεί να 

οφείλεται σε αριθμό νηπίων που γεννήθηκαν σε νοσοκομείο ή κλινική άλλης 

δημοτικής ενότητας, όπου και εγγράφηκαν, σε μετακίνηση κατοίκων από άλλες 

δημοτικές ενότητες στη Δ.Ε. Πιερέων και σε φοίτηση αλλοδαπών νηπίων.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των οκτώ προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 
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νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Πιερέων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Προνήπια Νήπια 

2008 26 2013-2014   30 

2009 37 2014-2015   31 

2010 30 2015-2016   31 

2011 26 2016-2017   27 

2012 23 2017-2018   34 

2013 33 2018-2019   30 

2014 27 2019-2020   31 

2015 26 2020-2021 29 30 

2016 32 2021-2022 13 35 

2017 14 2022-2023 25 15 

2018 27 2023-2024 25 30 

2019 27 2024-2025 26 30 

2020 28 2025-2026 26 31 

2021 28 2026-2027 26 31 

2022 29 2027-2028 26 31 

2023 29 2028-2029 27 32 

2024 29 2029-2030 27 32 

2025 29 2030-2031 27 32 

Πίνακας 401: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Πιερέων 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται η σταθεροποίηση του αριθμού των 

φοιτώντων νηπίων. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα 

νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η σχετική 

απόκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών που 

φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 
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Εικόνα 407: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων και των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Πιερέων 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2002 110           117% 

2003 104         124% 124% 

2004 98       136% 136% 136% 

2005 118     173% 155% 155% 155% 
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2006 115   90% 87% 87% 84% 84% 

2007 126 87% 84% 84% 84% 84% 84% 

2008 142 112% 108% 112% 112% 108% 108% 

2009 136 70% 65% 65% 70% 68% 68% 

2010 144 97% 97% 97% 97% 97%   

2011 111 88% 88% 88% 92%     

2012 102 104% 91% 96%       

2013 118 73% 73%         

2014 115 93%           

Μέσος Όρος 90% 87% 100% 104% 107% 109% 

Πίνακας 402: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Πιερέων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μικρή απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό 

πιθανότατα οφείλεται σε εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμού (αστικοποίηση κτλ.) 

και στη μετανάστευση. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Πιερέων.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Πιερέων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 31 2013-2014 27 28 19 34 21 28 157 

2008 26 2014-2015 29 26 27 17 34 21 154 

2009 37 2015-2016 26 28 26 27 17 34 158 

2010 30 2016-2017 29 24 29 26 26 17 151 

2011 26 2017-2018 23 29 24 29 26 26 157 

2012 23 2018-2019 24 23 29 26 28 26 156 

2013 33 2019-2020 24 21 23 29 25 28 150 

2014 27 2020-2021 25 24 22 24 29 25 149 

2015 26 2021-2022 24 23 33 24 28 33 164 
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2016 32 2022-2023 29 23 27 34 25 28 166 

2017 14 2023-2024 13 28 26 28 35 25 155 

2018 27 2024-2025 24 12 32 27 29 36 161 

2019 27 2025-2026 24 23 14 33 28 29 152 

2020 28 2026-2027 25 23 27 15 34 28 153 

2021 28 2027-2028 26 24 27 28 15 35 155 

2022 29 2028-2029 26 25 28 28 29 15 151 

2023 29 2029-2030 26 25 28 29 29 29 167 

2024 29 2030-2031 26 25 29 30 30 29 169 

Πίνακας 403: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Πιερέων 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή αύξηση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό που, στο 

τέλος της δεκαετίας, θα ανέρχεται σε 14% περίπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2013-2014 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ. Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται 

το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Πιερέων 

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2008-2009             100% 

2009-2010           100% 100% 

2010-2011         89% 100% 100% 

2011-2012       96% 100% 96% 100% 

2012-2013     96% 100% 100% 100% 100% 

2013-2014 30 97% 97% 104% 100% 97% 100% 

2014-2015 31 84% 92% 100% 108% 96% 100% 

2015-2016 31 94% 100% 100% 100% 100%   

2016-2017 27 85% 100% 100% 104%     
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2017-2018 34 71% 88% 105%       

2018-2019 30 80% 100%         

2019-2020 31 81%           

Μέσος Όρος 84% 96% 101% 100% 98% 100% 

Πίνακας 404: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 

Δ.Ε. Πιερέων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων. Ακολουθεί πίνακας με τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών σχολείων 

όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, 

με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Πιερέων 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2012-2013   2013-2014 27 28 19 34 21 28 157 

2013-2014 30 2014-2015 29 26 27 17 34 21 154 

2014-2015 31 2015-2016 26 28 26 27 17 34 158 

2015-2016 31 2016-2017 29 24 29 26 26 17 151 

2016-2017 27 2017-2018 23 29 24 29 26 26 157 

2017-2018 34 2018-2019 24 23 29 26 28 26 156 

2018-2019 30 2019-2020 24 21 23 29 25 28 150 

2019-2020 31 2020-2021 25 24 22 24 29 25 149 

2020-2021 30 2021-2022 25 24 24 22 24 29 148 

2021-2022 35 2022-2023 30 24 24 24 22 24 148 

2022-2023 15 2023-2024 13 28 24 24 24 22 136 

2023-2024 30 2024-2025 25 12 29 25 24 24 138 

2024-2025 30 2025-2026 25 24 13 29 24 24 138 

2025-2026 31 2026-2027 26 24 24 13 28 24 139 

2026-2027 31 2027-2028 26 25 24 24 12 28 140 

2027-2028 31 2028-2029 26 25 25 24 24 12 137 

2028-2029 32 2029-2030 27 25 25 25 24 24 150 

2029-2030 32 2030-2031 27 26 26 25 25 24 152 

Πίνακας 405: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Πιερέων 



880 
 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι μετά τη 

σταθεροποίηση του αριθμού του μαθητικού πληθυσμού στα σημερινά περίπου 

επίπεδα, θα σημειωθεί προς το τέλος της δεκαετίας μικρή αύξησή του σε ποσοστό 

περίπου 3%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν 

θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι παρά τη μικρή απόκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων πρόβλεψης του 

μαθητικού πληθυσμού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει μικρή αύξηση. 

 
Εικόνα 408: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Πιερέων από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 
 
 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 18 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, συστεγαζόμενο με τον 
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Παιδικό Σταθμό του οικισμού και διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 

54 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 11 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 54 τ.μ.. Διαθέτει επίσης πολυδύναμο χώρο ή χώρο 

ανάπαυσης επιφάνειας 54 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 11 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 54 τ.μ., πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 54 τ.μ. και 

επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 19 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 54 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Πιερέων λειτουργούν τέσσερα (4) μονοθέσια νηπιαγωγεία. Τα 

νηπιαγωγεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία λειτουργούν με αριθμό νηπίων κάτω από τον ελάχιστο 

προβλεπόμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Κανένα δεν διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο. 
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Εικόνα 409: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Πιερέων 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 18 έως 22.  
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 18 έως 22.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 18 έως 22.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 18 έως 22.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Πιερέων είναι δυνατή η λειτουργία τεσσάρων (4) τμημάτων διδασκαλίας με 

εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων  νηπίων από 72 μέχρι 87. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΔΩΜΑΤΙΩΝ 1 18 1 22 18 

ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ 1 11 1 22 18 

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1 11 1 22 18 

ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 1 19 1 22 18 

ΣΥΝΟΛΟ 4 59 4 87 72 

Πίνακας 406: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Πιερέων και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

Εικόνα 410: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Πιερέων 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 10/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματνό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

149 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τρεις (3) αίθουσες επιφάνειας 21, 28 και 30 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Μικρή αίθουσα για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος (κουζίνα – 

τραπεζαρία). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας45 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 42 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 157 τ.μ. 

o Εργαστήριο εικαστικών επιφάνειας 18 τ.μ..  

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Πιερέων λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο στο οποίο λειτουργούν 

εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας. Το σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Εννέα (9) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας 30, 28 και 21 τ.μ. αντίστοιχα. 

✓ Διαθέτει μικρό χώρο για τη λειτουργία χώρου κουζίνας – τραπεζαρίας.  

✓ Διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής με επιφάνεια 45 τ.μ.  

✓ Διαθέτει εργαστήριο Φ.Ε με επιφάνεια 42 τ.μ. 

✓ Διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, επιφάνειας 157 τ.μ. 

✓ Διαθέτει εργαστήριο εικαστικών. 

✓ Διαθέτει ικανοποιητικό αύλειο χώρο. 
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Εικόνα 411: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Πιερέων 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα τη λειτουργία του με δέκα (10) αίθουσες 

διδασκαλίας, με την προϋπόθεση ότι το ένα τμήμα που λειτουργεί σε αίθουσα 30 τ.μ. 

θα έχει μέγιστο αριθμό τους 20 μαθητές. 

Η αίθουσα διδασκαλίας των 28 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της 

Τάξης Υποδοχής. Η αίθουσα διδασκαλίας 21 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και για άλλους διδακτικούς σκοπούς (π.χ. αίθουσα 

σχολικής βιβλιοθήκης). 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 245 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 180 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μέγιστος αριθμός 

μαθητών 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
9 149 10 245 180 

Πίνακας 407: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Πιερέων και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 412: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Πιερέων 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Πιερέων, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 59 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 4 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν από 72 μέχρι 87 νήπια. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Πιερέων, όπως αυτή διατυπώνεται στο 

4ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Πιερέων, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο 5ο Κεφάλαιο της έρευνάς μας. 

Ε) Τον αριθμό φοιτώντων νηπίων στο Νηπιαγωγείο Πλατανοτόπου. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Πιερέων 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης 

περιοχής. 

Επισημαίνουμε τη μείωση του αριθμού των φοιτώντων νηπίων, κάτω από τον 

προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία ελάχιστο αριθμό, στο Νηπιαγωγείο 

Πλατανοτόπου, η οποία, εφόσον συνεχιστεί, θα οδηγήσει μελλοντικά στην ανάγκη 

μεταφοράς των νηπίων από τον οικισμό σε νηπιαγωγείο γειτονικού οικισμού.  

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι στα λειτουργούντα νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν 

όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ 

(Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 4 ΤΜΗΜΑΤΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

59 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 72 έως 
87 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ 

ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 
- 

Πίνακας 408: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Πιερέων, αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 413: Πρόταση της έρευνας για τα Νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Πιερέων 

 
Εικόνα 414: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Πιερέων (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου δημοτικού σχολείου στο 

Μελισσοκομείο, στο οποίο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας στα 

οποία φοιτούν 149 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο 

δύνανται να λειτουργήσουν 10 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη 

επαρκούν 
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τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα στη σχολική μονάδα την τελευταία 

πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 180 μαθητές 

ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 245 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Πιερέων, όπως αυτή διατυπώνεται στο 

4ο Κεφάλαιο της Α΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Πιερέων, όπως 

αυτή διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της Β΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 18 περίπου μαθητές. 

Θεωρούμε ότι το δημόσιο δημοτικό σχολείο στο Μελισσοκομείο επαρκεί για 

να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της ευρύτερης περιοχής. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 9 ΤΜΗΜΑΤΑ 10 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

149 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 180 
έως 245 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 409: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Πιερέων, αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 415: Πρόταση της έρευνας για τα Δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Πιερέων 

 

επαρκεί 
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Εικόνα 416: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. Πιερέων (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα διδακτήρια 

όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Παγγαίου, συνοψίζουμε την πρότασή μας 

για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Κατασκευή και λειτουργία ενός (1) σύγχρονου τριθέσιου διδακτηρίου 

(νηπιαγωγείου), το οποίο θα μπορούσε να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής Παραλίας Οφρυνίου – 

Κάριανης – Ορφανίου.  

➢ Κατασκευή και λειτουργία ενός (1) σύγχρονου διθέσιου διδακτηρίου 

(νηπιαγωγείου) στην περιοχή του Ελαιοχωρίου, το οποίο θα μπορούσε να 

καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της 

περιοχής.  

➢ Κατασκευή και λειτουργία ενός (1) σύγχρονου τριθέσιου διδακτηρίου 

(νηπιαγωγείου) στην περιοχή της Νέας Περάμου, το οποίο θα μπορούσε να 

συμβάλει στη μελλοντική εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων της περιοχής 

Νέας Περάμου – Νέας Ηρακλείτσας και να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής.  

➢ Προσθήκη στο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερών δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας, 

ώστε να καταστεί εύρυθμη η λειτουργία του ως εξάθεσιο δημοτικό σχολείο με 

ταυτόχρονη λειτουργία και της Τάξης Υποδοχής.  

➢ Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο 

Ποδοχωρίου, ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του με οκτώ (8) 

τμήματα διδασκαλίας, λειτουργία Τάξης Υποδοχής και εργαστηρίου 

πληροφορικής.   
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Επισημαίνουμε επίσης την αναγκαιότητα:  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών περιφερειών των 

νηπιαγωγείων στην πόλη της Ελευθερούπολης, ώστε να επιτευχθεί η πιο 

λειτουργική κατανομή του μαθητικού πληθυσμού.  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα μελλοντικής συγχώνευσής του Νηπιαγωγείου 

Αμισιανών με το Νηπιαγωγείο Κοκκινοχώματος, λόγω της συνεχούς μείωσης 

του αριθμού των φοιτώντων νηπίων στο Νηπιαγωγείο Αμισιανών.  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα μελλοντικής συγχώνευσης των νηπιαγωγείων στους 

οικισμούς Νικήσιανης και Γεωργιανής, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη 

και πιο αποτελεσματική λειτουργία τους, λόγω της συνεχούς μείωσης του 

μαθητικού τους πληθυσμού.  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα της μελλοντικής συγχώνευσής του Δημοτικού 

Σχολείου Αμισιανών και του Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοχώματος, ώστε να 

προκύψει ένα επαρκές σε μαθητικό δυναμικό εξαθέσιο δημοτικό σχολείο. 

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα μελλοντικής συγχώνευσης των δημοτικών σχολείων 

στους οικισμούς της Νικήσιανης και της Γεωργιανής, προκειμένου να επιτευχθεί 

η καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία τους, λόγω της συνεχούς 

μείωσης του μαθητικού τους πληθυσμού.  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης των δύο δημοτικών σχολείων στους 

δύο γειτονικούς οικισμούς, Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου, ώστε να υπάρξει 

η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών σε ένα πλήρως στελεχωμένο και 

εξοπλισμένο εξαθέσιο δημοτικό σχολείο.  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των σχολικών περιφερειών στην 

πόλη της Νέας Περάμου, ώστε να επιτευχθεί πιο λειτουργική κατανομή του 

μαθητικού πληθυσμού. 

➢ Να επιστραφεί στο Δημοτικό Σχολείο Ελαιοχωρίου η λειτουργία των δύο (2) 

αιθουσών διδασκαλίας, στις οποίες λειτουργεί το νηπιαγωγείο, ώστε να 

καταστεί εύρυθμη η λειτουργία του ως εξάθεσιο δημοτικό σχολείο με 

ταυτόχρονη λειτουργία Τμήματος Ένταξης και Τάξης Υποδοχής.  

➢ Να επιτευχθεί η εξεύρεση – διαμόρφωση χώρου για την εύρυθμη λειτουργία 

της Τάξης Υποδοχής στο Δημοτικό Σχολείο Οφρυνίου. 

➢ Να επιτευχθεί η εξεύρεση και διαμόρφωση χώρων, ώστε να λειτουργήσουν 

εργαστήρια πληροφορικής σε όσα δημοτικά σχολεία στη Δ.Ε. Ελευθερούπολης 

δεν λειτουργούν. 

Από τις παραπάνω προτάσεις θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 

στις παρεμβάσεις στα διδακτήρια της Δ.Ε. Ορφανού, όπου προβλέπεται αύξηση του 

μαθητικού πληθυσμού,  και εν συνεχεία της Δ.Ε. Ελευθερών.  
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2.4 Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Στην Π.Ε. Ξάνθης λειτουργούν πενήντα επτά (57) νηπιαγωγεία με εκατόν οκτώ 

(108) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 1.924 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Στην Π.Ε. Ξάνθης λειτουργούν τριάντα τρία (33) δημοτικά σχολεία με διακόσια 

ογδόντα (280) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 5.298 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης είναι μία από τις Π.Ε. της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που σημειώνει μεγάλο αριθμό γεννήσεων. Την  

20ετία 2000 - 2019 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των γεννήσεων με ποσοστό 

μεταβολής -25%, ενώ την τελευταία δεκαετία 2010-2019 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 

και άλλο αγγίζοντας το-32%. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε την 

διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης από το 2000 

έως τα 2019 και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων σε επίπεδο Δήμων.  

Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της  
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης   

Έτος Δ. Ξάνθης  Δ. Αβδήρων  Δ. Μύκης  Δ. Τοπείρου  Π.Ε. Ξάνθης  

2000 798 172 225 135 1.330 

2001 800 175 229 136 1.340 

2002 838 160 201 112 1.311 

2003 887 143 211 100 1.341 

2004 781 159 253 124 1.317 

2005 864 175 193 122 1.354 

2006 925 184 187 145 1.441 

2007 941 168 201 118 1.428 

2008 910 180 181 127 1.398 

2009 1.011 191 205 123 1.530 

2010 933 175 228 126 1.462 

2011 980 153 139 89 1.361 

2012 877 135 142 70 1.224 

2013 759 155 130 70 1.114 

2014 754 152 149 82 1.137 

2015 716 135 128 66 1.045 
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2016 782 147 99 67 1.095 

2017 754 147 130 67 1.098 

2018 726 142 124 74 1.066 

2019 676 141 105 77 999 

Ποσοστό 
μεταβολής 
2000-2019 

-15% -18% -53% -43% -25% 

Ποσοστό 
μεταβολής 
2010-2019 

-28% -19% -54% -39% -32% 

Πίνακας 410: Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης σε επίπεδο δήμων  

Για την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων) της Π.Ε. Ξάνθης για 

την επόμενη δεκαετία χρειαζόμασταν στοιχεία των γεννήσεων. Η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρέχει στοιχεία γεννήσεων έως το 2019 βάση των οποίων θα 

μπορούσαμε να υπολογίσουμε τον εν δυνάμει μαθητικό πληθυσμό για τα 

νηπιαγωγεία έως το σχολικό έτος 2024-25 και για τα δημοτικά σχολεία έως το σχολικό 

έτος 2025-26. Επειδή όμως η έρευνα μας επεκτείνεται έως το σχολικό έτος 2030-31 

ήταν απαραίτητο να προβούμε στην πρόβλεψη των γεννήσεων τουλάχιστον για τα 

επόμενα 7 έτη. 

Για την υλοποίηση των προβλέψεων χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία για τις 

γεννήσεις από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το χρονικό διάστημα από 

το 2000 έως το 2019. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος των τιμών που διαθέτουμε τόσο 

καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα καθώς θα παρουσιάζουν τη διαχρονική τάση των 

γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας και θα αποφύγουμε τα τυχόν σφάλματα από 

απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να συνέβησαν στην περιοχή σε μια συγκεκριμένη 

περίοδο. 

Όπως έχουμε προαναφέρει επιθυμητό είναι να γίνεται η πρόβλεψη με 

περισσότερες από μια μεθόδους, για να συγκρίνονται οι αποκλίσεις μεταξύ τους και 

να επιλέγεται αυτή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αληθοφάνεια (στη βάση και των 

άλλων χαρακτηριστικών της περιοχής). 

 Εφαρμόσαμε τη γεωμετρική προβολή, από τις μαθηματικές μεθόδους, σε δυο 

εκδοχές χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις των τελευταίων 5 ετών (2015-2019) και των 

τελευταίων 15 ετών (2005 – 2019). Ενώ από τις στατιστικές μεθόδους εφαρμόσαμε 

τη γραμμική παλινδρόμηση και την εκθετική εξομάλυνση χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις από το 2000 έως το 2019. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων 

της Π.Ε. Ξάνθης από το 2000 έως το 2019, στοιχεία που μας διατέθηκαν από την 

ΕΛΣΤΑΤ, τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις 

προαναφερόμενες προβολές καθώς και την ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με 
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βάση τα αποτελέσματα της κάθε προβολής. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι 

οι γεννήσεις στην Π.Ε. Ξάνθης παρουσιάζουν αύξηση από το 2000 έως το 2009 και 

από το 2010 μέχρι και το 2019 οι γεννήσεις μειώθηκαν σημαντικά. Η μείωση των 

γεννήσεων προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και στα επόμενα έτη, σύμφωνα και με τις 

τέσσερις προβολές. Τα αποτελέσματα της προβολής της εκθετικής εξομάλυνσης 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση στις γεννήσεις και είναι το απαισιόδοξο 

σενάριο ενώ τα αποτελέσματα της γεωμετρικής προβολής βάση της 5ετίας (2015-

2019) και της γραμμικής παλινδρόμησης σημειώνουν τη μικρότερη μείωση και 

χαρακτηρίζονται ως το αισιόδοξο σενάριο. Η πρόγνωση ισχύει υπό την προϋπόθεση 

ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται 

με τη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 

  

Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Π. Ε. Ξάνθης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 1.330 1.330 1.330 1.330 

2001 1.340 1.340 1.340 1.340 

2002 1.311 1.311 1.311 1.311 

2003 1.341 1.341 1.341 1.341 

2004 1.317 1.317 1.317 1.317 

2005 1.354 1.354 1.354 1.354 

2006 1.441 1.441 1.441 1.441 

2007 1.428 1.428 1.428 1.428 

2008 1.398 1.398 1.398 1.398 

2009 1.530 1.530 1.530 1.530 

2010 1.462 1.462 1.462 1.462 

2011 1.361 1.361 1.361 1.361 

2012 1.224 1.224 1.224 1.224 

2013 1.114 1.114 1.114 1.114 

2014 1.137 1.137 1.137 1.137 

2015 1.045 1.045 1.045 1.045 

2016 1.095 1.095 1.095 1.095 

2017 1.098 1.098 1.098 1.098 

2018 1.066 1.066 1.066 1.066 

2019 999 999 999 999 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 2020 993 975 1066 957 

2021 987 952 1047 929 

2022 980 930 1027 908 

2023 974 908 1008 885 

2024 968 887 989 858 

2025 962 866 969 831 

2026 956 845 950 807 

2027 950 826 930 782 

2028 944 806 911 757 

2029 938 787 892 732 
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2030 932 769 872 706 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -30% -42% -34% -47% 

2010-2030 -36% -47% -40% -52% 

2019-2030 -7% -23% -13% -29% 

Πίνακας 411: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Π. Ε. Ξάνθης (2000-2019), αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 και ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι και οι τέσσερις προβολές παρουσιάζουν μείωση στον αριθμό των 

γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία.  

 
Εικόνα 417: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Π.Ε. Ξάνθης με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Η πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31 προδιαθέτει τη διάθεση 

στοιχείων για τις γεννήσεις τουλάχιστον έως το 2026 και την καταγραφή των 

εγγραφέντων μαθητών στα νηπιαγωγεία για τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία για τις γεννήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2001 έως το 2019 

και τα αποτελέσματα των προβλέψεων από το 2020 έως 2026 καθώς και τις εγγραφές 

των μαθητών στα νηπιαγωγεία της προηγούμενης δεκαετίας, για τα σχολικά έτη 
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2011-12 έως και το 2020-21, στοιχεία που μας διέθεσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ξάνθης.  

Από το σχολικό έτος 2019-20 είναι υποχρεωτική η φοίτηση των νηπίων Β΄ 

ηλικίας (προνήπια). Επειδή όμως δεν υπάρχει αξιόπιστο δείγμα μαθητικού 

πληθυσμού στον αριθμό των νηπίων Β΄ ηλικίας (προνήπια) για τα προηγούμενα έτη, 

δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη τους για τα επόμενα. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία που 

αφορούν στον αριθμό των προνηπίων και απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες 

είναι ενδεικτικά.  

Για την πρόβλεψη των νηπίων σε πρώτη φάση επιχειρήσαμε να εφαρμόσουμε 

τις ίδιες μεθόδους προβολής, όπως στην περίπτωση της πρόβλεψης των γεννήσεων 

(τη γραμμική παλινδρόμηση και την εκθετική εξομάλυνση). Τα αποτελέσματα που 

μας έδωσαν οι προαναφερόμενοι μέθοδοι δεν ήταν ρεαλιστικά, για τον λόγο αυτό 

απορρίψαμε τις μεθόδους αυτές και πραγματοποιήσαμε την πρόβλεψη με βάση τον 

μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που πήγαν στο νηπιαγωγείο μετά 

από πέντε έτη χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις από το 2006 έως το 2025 και τον 

αριθμό των εγγεγραμμένων νηπίων για τα σχολικά έτη 2011-12 έως 2020-21.  

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα σχολικά έτη από το 2011-2012 έως το 2020-2021 όπως 

απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις,  
 Π.Ε. Ξάνθης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  
Έτος  Γεννήσεις Σχολικό έτος Νήπια 

2006 1.441 2011-2012 1.116 77% 

2007 1.428 2012-2013 1.154 81% 

2008 1.398 2013-2014 1.247 89% 

2009 1.530 2014-2015 1.227 80% 

2010 1.462 2015-2016 1.148 79% 

2011 1.361 2016-2017 1.016 75% 

2012 1.224 2017-2018 1.051 86% 

2013 1.114 2018-2019 960 86% 

2014 1.137 2019-2020 1.029 91% 

2015 1.045 2020-2021 897 86% 

Μέσος όρος 83% 

Πίνακας 412: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στην Π.Ε. 

Ξάνθης 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος από τον αριθμό των παιδιών που 

είχαν γεννηθεί πριν από πέντε έτη στην Π.Ε. Ξάνθης. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των 

ετών, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 17% λιγότερες από τις γεννήσεις. Το γεγονός 

αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει σημαντική διαρροή του πληθυσμού της Π.Ε. Ξάνθης. Τα 

ακριβή αίτια αυτής της διαφοράς δεν είναι γνωστά, ένα ποσοστό του όμως 

υποθέτουμε ότι μπορεί να οφείλεται στη φοίτηση των νηπίων σε ιδιωτικά 

νηπιαγωγεία για τα οποία δεν έχουμε στοιχεία. Επίσης μπορεί να οφείλεται σε 

εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (μεταθέσεις στρατιωτικών, δημοσίων 

υπαλλήλων κτλ.) καθώς και στη μετανάστευση. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα αξιόπιστο 

δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα επόμενα 

δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων νηπίων, τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση 

τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Π.Ε. Ξάνθης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις  
Σχολικό 

έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 1.441 2011-2012   1.116 

2007 1.428 2012-2013   1.154 

2008 1.398 2013-2014   1.247 

2009 1.530 2014-2015   1.227 

2010 1.462 2015-2016   1.148 

2011 1.361 2016-2017   1.016 

2012 1.224 2017-2018   1.051 

2013 1.114 2018-2019   960 

2014 1.137 2019-2020   1.029 

2015 1.045 2020-2021 1.027 897 

2016 1.095 2021-2022 1032 908 

2017 1.098 2022-2023 1002 910 

2018 1.066 2023-2024 939 884 

2019 999 2024-2025 1002 828 

2020 1.066 2025-2026 984 884 

2021 1.047 2026-2027 966 868 

2022 1.027 2027-2028 947 852 

2023 1.008 2028-2029 930 836 

2024 989 2029-2030 911 820 

2025 969 2030-2031 893 804 

Πίνακας 413: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση, Π.Ε. Ξάνθης 
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Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος 2020-21, διαφαίνεται η σταδιακή μείωση του αριθμού των φοιτώντων 

νηπίων, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα είναι μεγαλύτερη με ποσοστό μεταβολή 

-10%. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η σχετικά μεγάλη 

απόκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και αυτών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 

 
Εικόνα 418: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Η πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31 προδιαθέτει τη διάθεση 

στοιχείων για τις γεννήσεις τουλάχιστον έως το 2024 και την καταγραφή των 

εγγραφέντων μαθητών στα δημοτικά σχολεία για τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία για τις γεννήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2001 έως το 2019 

και τα αποτελέσματα των προβλέψεων από το 2020 έως 2024 καθώς και τις εγγραφές 

των μαθητών στα δημοτικά σχολεία για τα σχολικά έτη 2011-12 έως και το 2020-21, 

στοιχεία που μας διέθεσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 
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του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. 

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Π.Ε. Ξάνθης 
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 1.340           66% 

2002 1.311         68% 65% 

2003 1.341       68% 64% 62% 

2004 1.317     70% 67% 65% 64% 

2005 1.354   67% 67% 64% 64% 61% 

2006 1.441 69% 64% 63% 62% 60% 58% 

2007 1.428 65% 62% 61% 61% 59% 60% 

2008 1.398 62% 66% 64% 63% 64% 64% 

2009 1.530 63% 61% 57% 60% 61% 61% 

2010 1.462 64% 62% 61% 62% 61%   

2011 1.361 68% 66% 65% 66%     

2012 1.224 75% 73% 73%       

2013 1.114 73% 75%         

2014 1.137 76%           

Μέσος Όρος 68% 66% 64% 64% 63% 62% 

Πίνακας 414: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 

της Π.Ε. Ξάνθης χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός 

αυτό οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σε 

μειονοτικό σχολείο και αποδεικνύεται από το ακόλουθο πίνακα όπου παραθέτουμε 

τα στοιχεία των μαθητών συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των μειονοτικών 

σχολείων και διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των παιδιών που 

γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο δημοτικό σχολείο μειώνεται 
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σημαντικά. Το ποσοστό αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και είναι αποτέλεσμα της 

εσωτερικής μετακίνησης του πληθυσμού ή της μετανάστευσης. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Π.Ε. Ξάνθης 
 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 1.340           105% 

2002 1.311         104% 100% 

2003 1.341       104% 99% 97% 

2004 1.317     104% 99% 98% 96% 

2005 1.354   94% 93% 90% 89% 86% 

2006 1.441 101% 96% 95% 94% 92% 89% 

2007 1.428 91% 88% 87% 87% 83% 84% 

2008 1.398 81% 85% 82% 81% 81% 82% 

2009 1.530 88% 87% 82% 85% 86% 84% 

2010 1.462 89% 86% 85% 86% 85%   

2011 1.361 86% 84% 83% 82%     

2012 1.224 94% 92% 91%       

2013 1.114 83% 86%         

2014 1.137 98%           

Μέσος Όρος 90% 89% 89% 90% 91% 91% 

Πίνακας 415: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Π.Ε. Ξάνθης με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που φοίτησαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τάξη και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση τη 

μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης (επιλέξαμε το αισιόδοξο σενάριο), 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τάξη που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τάξη και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των εγγραφέντων 

μαθητών ανά τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Π.Ε. Ξάνθης 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 1.441 2012-2013 991 901 920 912 895 886 5.505 

2007 1.428 2013-2014 923 918 904 882 862 853 5.342 

2008 1.398 2014-2015 862 888 906 872 862 838 5.228 

2009 1.530 2015-2016 957 928 877 898 863 839 5.362 

2010 1.462 2016-2017 936 936 892 877 869 828 5.338 

2011 1.361 2017-2018 927 906 879 885 840 842 5.279 

2012 1.224 2018-2019 917 900 888 925 891 856 5.377 

2013 1.114 2019-2020 813 896 884 903 934 889 5.319 

2014 1.137 2020-2021 862 831 889 892 893 931 5.298 

2015 1.045 2021-2022 712 753 719 781 857 912 4.733 

2016 1.095 2022-2023 746 692 733 711 771 849 4.502 

2017 1.098 2023-2024 748 725 674 725 701 763 4.338 

2018 1.066 2024-2025 727 727 706 667 716 695 4.237 

2019 999 2025-2026 681 706 708 699 658 709 4.161 

2020 1.066 2026-2027 727 661 688 701 690 652 4.117 

2021 1.047 2027-2028 713 706 644 680 691 683 4.118 

2022 1.027 2028-2029 700 693 688 637 671 685 4.074 

2023 1.008 2029-2030 687 680 675 680 629 665 4.016 

2024 989 2030-2031 674 667 663 668 671 623 3.966 

Πίνακας 416: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Π.Ε. Ξάνθης 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τάξη φοίτησης της Π.Ε. Ξάνθης με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Π.Ε. Ξάνθης  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 1.441 2012-2013 1.424 1.340 1.383 1.340 1.346 1.333 8.166 

2007 1.428 2013-2014 1.360 1.354 1.317 1.323 1.268 1.301 7.923 

2008 1.398 2014-2015 1.300 1.323 1.329 1.280 1.299 1.244 7.775 

2009 1.530 2015-2016 1.414 1.356 1.296 1.324 1.257 1.274 7.921 

2010 1.462 2016-2017 1.336 1.387 1.314 1.306 1.290 1.223 7.856 

2011 1.361 2017-2018 1.241 1.296 1.315 1.291 1.244 1.251 7.638 

2012 1.224 2018-2019 1.231 1.205 1.277 1.361 1.300 1.259 7.633 

2013 1.114 2019-2020 1.062 1.207 1.188 1.291 1.372 1.302 7.422 

2014 1.137 2020-2021 1.138 1.101 1.189 1.180 1.277 1.350 7.235 
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2015 1.045 2021-2022 943 1.010 991 1.101 1.234 1.337 6.616 

2016 1.095 2022-2023 988 928 1.012 1.002 1.110 1.245 6.285 

2017 1.098 2023-2024 991 972 930 1.023 1.010 1.120 6.045 

2018 1.066 2024-2025 962 975 974 940 1.031 1.019 5.901 

2019 999 2025-2026 902 947 977 985 948 1.040 5.798 

2020 1.066 2026-2027 962 887 948 988 993 956 5.734 

2021 1.047 2027-2028 945 947 889 959 996 1.002 5.736 

2022 1.027 2028-2029 927 929 948 899 967 1.004 5.675 

2023 1.008 2029-2030 910 912 931 959 906 975 5.593 

2024 989 2030-2031 892 895 914 942 967 914 5.523 

Πίνακας 417: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Π.Ε. Ξάνθης 
με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 

ποσοστό περίπου 25% στα δημοτικά σχολεία μη συμπεριλαμβανομένων των 

μαθητών των μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό περίπου 24% στα δημοτικά 

σχολεία συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Αρχικά υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων. Είναι αξιοσημείωτο και χρίζει περεταίρω διερεύνησης το 

γεγονός ότι το ποσοστό των νηπίων που εγγράφεται στην Α΄ τάξη των δημοτικών 

σχολείων χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων είναι κατά 18% μικρότερο 

σε αντίθεση με το ποσοστό των νηπίων που εγγράφεται στην Α΄ τάξη των δημοτικών 

σχολείων με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων που είναι κατά 15% 

μεγαλύτερο, ενώ το ποσοστό εγγραφής των μαθητών από τάξη σε τάξη (από Α’ έως 

ΣΤ’) και στους δύο πίνακες είναι περίπου το ίδιο και είναι κοντά στο 100%. 
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Ξάνθης 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             95% 

2008-2009           95% 97% 

2009-2010         96% 98% 97% 

2010-2011       100% 96% 99% 96% 

2011-2012 1.116 89% 93% 99% 99% 97% 97% 

2012-2013 1.154 80% 96% 99% 100% 96% 102% 

2013-2014 1.247 69% 108% 96% 99% 101% 100% 

2014-2015 1.227 78% 98% 94% 105% 101% 100% 

2015-2016 1.148 82% 97% 98% 102% 99%   

2016-2017 1.016 91% 97% 98% 101%     

2017-2018 1.051 87% 98% 99%       

2018-2019 960 85% 102%         

2019-2020 1.029 84%           

Μέσος Όρος 83% 99% 98% 100% 98% 98% 

Πίνακας 418: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Π.Ε. Ξάνθης  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Ξάνθης 
 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             97% 

2008-2009           95% 98% 

2009-2010         96% 98% 98% 

2010-2011       98% 97% 98% 97% 

2011-2012 1.116 128% 95% 98% 100% 97% 97% 

2012-2013 1.154 118% 97% 98% 101% 95% 101% 

2013-2014 1.247 104% 104% 97% 98% 101% 100% 

2014-2015 1.227 115% 98% 95% 103% 101% 98% 

2015-2016 1.148 116% 97% 99% 101% 99%   

2016-2017 1.016 122% 97% 99% 99%     

2017-2018 1.051 117% 98% 99%       

2018-2019 960 111% 104%         

2019-2020 1.029 111%           

Μέσος Όρος 116% 99% 98% 99% 98% 98% 

Πίνακας 419: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Π.Ε. 
Ξάνθης, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 
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αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς/με τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τάξη που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. 

Ξάνθης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Ξάνθης 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό Έτος Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 1.116 2012-2013 991 901 920 912 895 886 5.505 

2012-2013 1.154 2013-2014 923 918 904 882 862 853 5.342 

2013-2014 1.247 2014-2015 862 888 906 872 862 838 5.228 

2014-2015 1.227 2015-2016 957 928 877 898 863 839 5.362 

2015-2016 1.148 2016-2017 936 936 892 877 869 828 5.338 

2016-2017 1.016 2017-2018 927 906 879 885 840 842 5.279 

2017-2018 1.051 2018-2019 917 900 888 925 891 856 5.377 

2018-2019 960 2019-2020 813 896 884 903 934 889 5.319 

2019-2020 1.029 2020-2021 862 831 889 892 893 931 5.298 

2020-2021 897 2021-2022 742 849 814 887 875 875 5.042 

2021-2022 908 2022-2023 751 731 831 812 870 857 4.852 

2022-2023 910 2023-2024 753 740 716 830 796 853 4.687 

2023-2024 884 2024-2025 731 742 724 714 814 780 4.505 

2024-2025 828 2025-2026 685 720 726 723 700 797 4.352 

2025-2026 884 2026-2027 731 675 705 725 709 686 4.231 

2026-2027 868 2027-2028 718 720 661 704 711 695 4.208 

2027-2028 852 2028-2029 705 707 705 660 690 697 4.163 

2028-2029 836 2029-2030 691 694 692 704 647 676 4.105 

2029-2030 820 2030-2031 678 681 680 691 690 634 4.054 

Πίνακας 420 Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Π.Ε. Ξάνθης χωρίς τους μαθητές 
των μειονοτικών σχολείων 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Ξάνθης 

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Σχολικό Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 1.116 2012-2013 1.424 1.340 1.383 1.340 1.346 1.333 8166 

2012-2013 1.154 2013-2014 1.360 1.354 1.317 1.323 1.268 1.301 7923 

2013-2014 1.247 2014-2015 1.300 1.323 1.329 1.280 1.299 1.244 7775 

2014-2015 1.227 2015-2016 1.414 1.356 1.296 1.324 1.257 1.274 7921 

2015-2016 1.148 2016-2017 1.336 1.387 1.314 1.306 1.290 1.223 7856 

2016-2017 1.016 2017-2018 1.241 1.296 1.315 1.291 1.244 1.251 7638 

2017-2018 1.051 2018-2019 1.231 1.205 1.277 1.361 1.300 1.259 7633 

2018-2019 960 2019-2020 1.062 1.207 1.188 1.291 1.372 1.302 7422 

2019-2020 1.029 2020-2021 1.138 1.101 1.189 1.180 1.277 1.350 7235 

2020-2021 897 2021-2022 1.038 1.125 1.076 1.182 1.157 1.256 6.834 

2021-2022 908 2022-2023 1.051 1.026 1.099 1.070 1.159 1.138 6.542 

2022-2023 910 2023-2024 1.054 1.039 1.003 1.093 1.048 1.140 6.376 

2023-2024 884 2024-2025 1.023 1.042 1.015 997 1.071 1.031 6.179 

2024-2025 828 2025-2026 959 1.011 1.018 1.009 977 1.053 6.028 

2025-2026 884 2026-2027 1.023 948 988 1.012 989 961 5.921 

2026-2027 868 2027-2028 1.005 1.011 926 982 992 973 5.889 

2027-2028 852 2028-2029 986 993 988 921 963 976 5.826 

2028-2029 836 2029-2030 967 974 970 983 902 947 5.744 

2029-2030 820 2030-2031 949 956 952 965 963 888 5.673 

Πίνακας 421: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Π.Ε. Ξάνθης με τους μαθητές των 
μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό περίπου 23% στα δημοτικά σχολεία μη 

συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό 

περίπου 22% στα δημοτικά σχολεία συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των 

μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε Ξάνθης 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά 

σχολεία με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Στο διάγραμμα που δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μικρή απόκλιση μεταξύ των 
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μεθόδων ενώ σε αυτό με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων υπάρχει σύγκλιση 

μεταξύ των δυο μεθόδων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει σχετικά μικρή μείωση. 

 
Εικόνα 419: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. 

Ξάνθης από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

 
Εικόνα 420: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. 

Ξάνθης από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές 
των μειονοτικών σχολείων)  
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στην Π.Ε. Ξάνθης λειτουργούν τριάντα τρία (33) νηπιαγωγεία με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας, δεκαπέντε (15) νηπιαγωγεία με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας, τρία (3) 

νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας, δύο (2) νηπιαγωγεία με τέσσερα (4) 

τμήματα διδασκαλίας, ένα (1) νηπιαγωγείο με πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας, δύο 

(2) νηπιαγωγεία με επτά (7) τμήματα διδασκαλίας και ένα (1) νηπιαγωγείο με εννέα 

(9) τμήματα διδασκαλίας.  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων:  

Από τα εκατόν οκτώ (108) τμήματα διδασκαλίας, τα εβδομήντα τέσσερα (74) 

λειτουργούν σε αυτόνομες αίθουσες σε ιδιόκτητους χώρους, έξι (6) σε αίθουσες που 

λειτουργούν συστεγαζόμενες με δημοτικά σχολεία, δεκατρία (13) σε μισθωμένους 

χώρους και δεκατρία (13) σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

 
Εικόνα 421: Καταλληλότητα αιθουσών νηπιαγωγείων Π.Ε. Ξάνθης 

Ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των απαραίτητων επιπλέον αιθουσών που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής αξίας του διδακτηρίου και το 

καταστούν λειτουργικό και σύγχρονο, διαπιστώνεται ότι τρία (3) νηπιαγωγεία 

διαθέτουν αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων, κανένα αίθουσα 

ανάπαυσης, δεκατρία (13) πολυδύναμο χώρο και είκοσι ένα (21) κουζίνα – 

τραπεζαρία.  

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία των πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας που αφορούν στα Τμήματα 

Ένταξης διαπιστώνουμε τα εξής: Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε σε πέντε (5) 
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νηπιαγωγεία και ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία του διατίθεται σε τέσσερα (4) 

εξ αυτών.  

Τέλος, ο αύλειος χώρος είναι επαρκής σε σαράντα έξι (46) νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 422: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Π.Ε. Ξάνθης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία των 

νηπιαγωγείων: 
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Στα πενήντα επτά (57) νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην Π.Ε. Ξάνθης 

μπορούν να λειτουργήσουν, όσο το δυνατόν πιο εύρυθμα, εκατόν δύο (102) τμήματα 

διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 1.731 

έως 1.838.  

 
Εικόνα 423: Δυνατότητα λειτουργίας νηπιαγωγείων στην Π.Ε. Ξάνθης 

Σε δώδεκα (12) νηπιαγωγεία μπορούν να αξιοποιηθούν οι επιπλέον αίθουσες 

που διαθέτουν και να λειτουργήσουν με περισσότερα τμήματα. Τα επιπλέον τμήματα 

διδασκαλίας που μπορούν να λειτουργήσουν ανέρχονται συνολικά σε δώδεκα (12). 

Αντίθετα, σε οκτώ (8) νηπιαγωγεία πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των τμημάτων, λόγω 

ακαταλληλότητάς των αιθουσών όπου λειτουργούν (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, πολύ μικρές 

αίθουσες, μισθωμένοι χώροι κ.λπ.). Τα τμήματα διδασκαλίας που πρέπει να μειωθούν 

ανέρχονται συνολικά σε δεκαοκτώ (18).  

Από τα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην Π.Ε. Ξάνθης, σε τριάντα έξι (36) 

υπάρχει δυνατότητα φοίτησης μεγαλύτερου αριθμού νηπίων, σε τέσσερα (4) 

νηπιαγωγεία ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων πρέπει να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα 

ενώ σε δεκαεπτά (17) νηπιαγωγεία ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων πρέπει να 

μειωθεί.  

Από τα εκατόν οκτώ (108) τμήματα διδασκαλίας που λειτουργούν σε όλα τα 

νηπιαγωγεία, τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή μόλις το 17% των τμημάτων διδασκαλίας, 

λειτουργούν σε αίθουσες που προσεγγίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό το κριτήριο 

χωρητικότητας (2,5 τ.μ./νήπιο) σε συνδυασμό με τον μέγιστο αριθμό φοιτώντων 

νηπίων (25 νήπια/τμήμα). 

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία των απαραίτητων πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας (Τμήματα  Ένταξης) 

και τις αίθουσες – χώρους μέσω των οποίων ολοκληρώνονται με επιτυχία οι 
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ψυχοκινητικές δραστηριότητες των νηπίων και εν γένει όλες οι εκπαιδευτικές 

εφαρμογές που συνθέτουν τις διαστάσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, 

πολυδύναμος χώρος κ.λπ.), δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης επιπλέον αιθουσών 

παρά μόνο εκείνων που σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία τμήματος διδασκαλίας.   

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στην Π.Ε. Ξάνθης λειτουργούν δώδεκα (12) πολυθέσια δημοτικά σχολεία με 

πάνω από δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, οκτώ (8) δημοτικά σχολεία που διαθέτουν 

από επτά (7) έως δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, πέντε (5) εξαθέσια δημοτικά 

σχολεία, ένα (1) δημοτικό σχολείο με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλία και έξι (6) 

ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. 

 Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για 

τα διδακτήρια των δημοτικών σχολείων:  

Από τα διακόσια ογδόντα (280) τμήματα διδασκαλίας, τα διακόσια δεκαεπτά 

(217) λειτουργούν σε αίθουσες που πληρούν το βασικό κριτήριο χωρητικότητας που 

τέθηκε στην έρευνά μας (1,5 τ.μ./μαθητή και δυνατότητα για 25 μαθητές/τμήμα), τα 

τριάντα τέσσερα (34) σε αίθουσες που δεν πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο και τα 

είκοσι εννέα (29) σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

 
Εικόνα 424: Καταλληλότητα αιθουσών των δημοτικών σχολείων της Π.Ε. Ξάνθης 



911 
 

Ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των επιπλέον αιθουσών που συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής αξίας του διδακτηρίου και το καταστούν 

λειτουργικό και σύγχρονο, διαπιστώνεται ότι είκοσι έξι (26) δημοτικά σχολεία 

διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής, μόνο έξι (6) διαθέτουν αίθουσα για τη 

λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης, τα δέκα (10) αίθουσα για τη λειτουργία του 

ολοήμερου προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.), τα δέκα (10) γυμναστήριο, τα 

δέκα (10) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και μόλις δύο (2) εργαστήριο φυσικών 

επιστημών.  

Όσον αφορά τη λειτουργία δύο βασικών πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας, 

του Τμήματος Ένταξης και της Τάξης Υποδοχής, διαπιστώνεται ότι Τμήμα Ένταξης 

λειτουργεί σε είκοσι ένα (21) δημοτικά σχολεία και ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας 

διατίθεται στα δεκαέξι (16) ενώ Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε δεκαεπτά (17) δημοτικά 

σχολεία αλλά ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας διατίθεται μόνο στα δέκα (10).  

Τέλος, ο αύλειος χώρος είναι επαρκής σε είκοσι επτά (27) δημοτικά σχολεία 

ενώ σε έξι (6) είναι μικρός.  

 
Εικόνα 425: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Ξάνθης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  
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o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών 

σχολείων: 

Στα τριάντα τρία (33) δημοτικά σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν, όσο το 

δυνατόν πιο εύρυθμα, διακόσια πενήντα οκτώ (258) τμήματα διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων μαθητών από 4.777 έως 5.809.  

 
Εικόνα 426: Δυνατότητα λειτουργίας δημοτικών σχολείων στην Π.Ε. Ξάνθης 

Σε έντεκα (11) δημοτικά σχολεία πρέπει να επέλθει μείωση αιθουσών 

διδασκαλίας, λόγω ακαταλληλότητάς τους (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, πολύ μικρές αίθουσες 

κ.λπ.). Τα τμήματα διδασκαλίας που πρέπει να μειωθούν ανέρχονται συνολικά σε 

τριάντα τρία (33). Επίσης, σε δύο (2) δημοτικά σχολεία μπορούν να αξιοποιηθούν οι 

επιπλέον αίθουσες που διαθέτουν και να λειτουργήσουν με περισσότερα τμήματα. 

Τα επιπλέον τμήματα διδασκαλίας που μπορούν να λειτουργήσουν ανέρχονται 

συνολικά σε τρία (3).  
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Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας (Τμήμα Ένταξης, Τάξη Υποδοχής, 

Εργαστήριο Πληροφορικής, αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κ.λπ.), μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι αίθουσες που έχουν καταγραφεί στα δημοτικά σχολεία, οι οποίες 

προκύπτουν επειδή δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας που τέθηκε στην έρευνά 

μας ή επειδή πλεονάζουν σε ορισμένα δημοτικά σχολεία.  

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων, τις 

διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για κάθε σχολική μονάδα βάσει των 

κριτηρίων που τέθηκαν και τις προγνώσεις της έρευνας για την εξέλιξη των γεννήσεων 

και του μαθητικού πληθυσμού, προτείνουμε:  

o Την κατασκευή πέντε (5) διδακτηρίων (15 αιθουσών διδασκαλίας) στην 

πόλη της Ξάνθης, ώστε να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των 

νηπιαγωγείων που λειτουργούν και να μην παρατηρείται το φαινόμενο 

να συγχρωτίζονται πολλά νήπια σε μικρές αίθουσες διδασκαλίας. 

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (3 αίθουσες διδασκαλίας) στον 

οικισμό Δροσερού του Δήμου Ξάνθης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 

φοίτησης των νηπίων του οικισμού.  

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (3 αίθουσες διδασκαλίας) στο 

Σέλερο του Δήμου Αβδήρων, ώστε να καλυφθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής, με την 

προϋπόθεση ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης των 

Νηπιαγωγείων  Λευκόπετρας, Σέλερου, Σήμαντρων και Φιλίων.   

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (3 αίθουσες διδασκαλίας) στο 

Εύλαλο του Δήμου Τοπείρων, ώστε να καλυφθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής γύρω από 

τον οικισμό του Εύλαλου, με την προϋπόθεση ότι θα εξεταστεί η 

δυνατότητα συγχώνευσης ορισμένων Νηπιαγωγείων της 

συγκεκριμένης περιοχής (Εύλαλου, Άβατου, Δέκαρχου, Ηλιόπετρας, 

Κεντητής, Κύρνου και Μεγάλου Ορφανού). 

Συμπληρωματικά των παραπάνω προτάσεων, προτείνουμε την προσθήκη 

σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας στους χώρους των νηπιαγωγείων όπου είναι 

εγκατεστημένες αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  
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Προτείνουμε, επίσης, την πραγματοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, 

που αναλύονται σε κάθε δημοτική ενότητα (διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία 

πρόσθετων τμημάτων, αναπροσαρμογή σχολικών περιφερειών κ.λπ.), προκειμένου 

να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων.  

Τέλος, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα να καταβληθεί κάθε δυνατή 

προσπάθεια για εξεύρεση χώρων (εντός μειονοτικών δημοτικών σχολείων ή 

μισθωμένων) για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων στο Δήμο Μύκης, οι οποίοι να 

πληρούν όσο το δυνατόν περισσότερες προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός 

σύγχρονου νηπιαγωγείου.  

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

 Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων, τις 

διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για κάθε σχολική μονάδα βάσει των 

κριτηρίων που τέθηκαν και τις προγνώσεις της έρευνας για την εξέλιξη των γεννήσεων 

και του μαθητικού πληθυσμού, προτείνουμε:  

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου στην Ξάνθη (12 αίθουσες 

διδασκαλίας), ώστε να επιτευχθεί, μέσω της πιο εύρυθμης κατανομής 

του μαθητικού πληθυσμού, η αποσυμφόρηση πολλών δημοτικών 

σχολείων αλλά και, γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία όλων των 

δημοτικών σχολείων. Έτσι θα καλυφθούν και με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών της πόλης.  

o Την κατασκευή δύο (2) διδακτηρίων (24 αίθουσες διδασκαλίας) στον 

οικισμό Δροσερού του Δήμου Ξάνθης, με συνολικά είκοσι τέσσερις (24) 

αίθουσες διδασκαλίας, προκειμένου να καλυφθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών του οικισμού. 

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (12 αίθουσες διδασκαλίας) στον 

οικισμό της Διομήδειας του Δήμου Αβδήρων, προκειμένου να 

λειτουργήσει στον οικισμό ένα σύγχρονο οκταθέσιο και άνω δημοτικό 

σχολείο και να καλυφθούν έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 

ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής. 

o Την προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο 

Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων, ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη 

λειτουργία διδακτηρίου με επτά (7) τμήματα διδασκαλίας και να 

καλυφθούν έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης 

των μαθητών της περιοχής. 

o Την προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο 

Γενισέας του Δήμου Αβδήρων, ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη 

λειτουργία διδακτηρίου με επτά (7) τμήματα διδασκαλίας και να 
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καλυφθούν έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης 

των μαθητών της περιοχής. 

o Την προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο 

Πετεινού του Δήμου Αβδήρων, ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη 

λειτουργία διδακτηρίου με οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας και να 

καλυφθούν έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης 

των μαθητών της περιοχής. 

Συμπληρωματικά των παραπάνω προτάσεων, προτείνουμε την προσθήκη 

σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας στους χώρους των δημοτικών σχολείων όπου είναι 

εγκατεστημένες αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Προτείνουμε, τέλος, την πραγματοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, που 

αναλύονται σε κάθε δημοτική ενότητα (διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία 

πρόσθετων τμημάτων, αναπροσαρμογή σχολικών περιφερειών κ.λπ.), προκειμένου 

να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών σχολείων.   
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2.4.1 Δήμος Ξάνθης 

2.4.1.1 Δημοτική Ενότητα Ξάνθης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ξάνθης από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί τέσσερα (4) 

νηπιαγωγεία εντός της πόλης της Ξάνθης και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω 

συγχώνευσης, δύο (2) νηπιαγωγεία στην πόλη της Ξάνθης και δύο (2) νηπιαγωγεία 

περιφερειακά της Ξάνθης (Λεύκη και Πετροχώρι). Σήμερα λειτουργούν δεκαοχτώ (18) 

νηπιαγωγεία με εξήντα δύο (62) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 1.345 νήπια 

Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ξάνθης από το 2010 μέχρι και σήμερα καταγράφεται η προαγωγή ενός 

δημοτικού σχολείου στην πόλη της Ξάνθης (18ο), ο υποβιβασμός τριών (3) δημοτικών 

σχολείων στην πόλη της Ξάνθης (1ο, 7ο και 11ο) και η παύση λειτουργίας, λόγω 

συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, δύο (2) δημοτικών σχολείων (16ο και 19ο). 

Σήμερα λειτουργούν είκοσι (20) δημοτικά σχολεία με διακόσια δεκαεπτά (217) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 4.423 μαθητές και μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Ξάνθης λειτουργούν πέντε (5) Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία 

στα οποία φοιτούν 519 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Ξάνθης παρουσίαζαν μια σταδιακή αύξηση έως το 

2011 ενώ στη συνέχεια παρουσίασαν μια σταδιακή μείωση που θα συνεχιστεί και την 

επόμενη δεκαετία, σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται 

με τη περίοδο της έναρξης της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Ξάνθης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 781 781 781 781 

2001 816 816 816 816 

2002 828 828 828 828 

2003 875 875 875 875 

2004 774 774 774 774 

2005 850 850 850 850 

2006 916 916 916 916 

2007 928 928 928 928 

2008 903 903 903 903 

2009 1.005 1.005 1.005 1.005 

2010 926 926 926 926 

2011 977 977 977 977 

2012 873 873 873 873 

2013 753 753 753 753 

2014 741 741 741 741 

2015 709 709 709 709 

2016 774 774 774 774 

2017 744 744 744 744 

2018 721 721 721 721 

2019 667 667 667 667 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 661 654 754 740 

2021 656 642 747 738 

2022 650 630 740 730 

2023 645 618 733 723 

2024 639 607 726 715 

2025 634 595 719 708 

2026 628 584 712 700 

2027 623 573 705 693 

2028 618 562 698 685 

2029 612 552 691 678 

2030 607 541 684 670 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -22% -31% -12% -14% 

2010-2030 -34% -42% -26% -28% 

2019-2030 -9% -19% 3% 1% 

Πίνακας 422: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Ξάνθης (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι σε όλες τις προβολές παρουσιάζεται μείωση των γεννήσεων, με τη 

γραμμική παλινδρόμηση να καταγράφει τη μικρότερη μείωση και τη γεωμετρική 

προβολή με βάση τα τελευταία 15 έτη να καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση.  
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Εικόνα 427: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Ξάνθης με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Ξάνθης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  
Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 916 2011-2012 683 75% 

2007 928 2012-2013 652 70% 

2008 903 2013-2014 722 80% 

2009 1.005 2014-2015 724 72% 

2010 926 2015-2016 669 72% 

2011 977 2016-2017 614 63% 

2012 873 2017-2018 672 77% 

2013 753 2018-2019 632 84% 

2014 741 2019-2020 680 92% 

2015 709 2020-2021 595 84% 

Μέσος όρος 77% 

Πίνακας 423: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Ξάνθης 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος από τον αριθμό των παιδιών που 

γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Ξάνθης. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των 

ετών, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 23% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή 

λόγο αυτής της μείωσης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες 

υποθέσεις. Μία πιθανότητα είναι ότι ένα ποσοστό των παιδιών να γεννήθηκε στο 

Νοσοκομείο Ξάνθης και δηλώθηκε στη Δ.Ε. Ξάνθης, να κατοικεί σε άλλη δημοτική 

ενότητα. Επίσης μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (π.χ. 

μεταθέσεις στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.) καθώς και στη μετανάστευση. 

Τέλος πρέπει να διερευνηθεί αν αυτή η απόκλιση οφείλεται και σε διαρροή 

μαθητικού πληθυσμού.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ξάνθης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 916 2011-2012   683 

2007 928 2012-2013   652 

2008 903 2013-2014   722 

2009 1.005 2014-2015   724 

2010 926 2015-2016   669 

2011 977 2016-2017   614 

2012 873 2017-2018   672 

2013 753 2018-2019   632 

2014 741 2019-2020   680 

2015 709 2020-2021 750 595 

2016 774 2021-2022 722 595 

2017 744 2022-2023 699 572 

2018 721 2023-2024 647 554 

2019 667 2024-2025 732 513 

2020 754 2025-2026 725 580 

2021 747 2026-2027 718 574 

2022 740 2027-2028 711 569 

2023 733 2028-2029 705 564 

2024 726 2029-2030 698 558 

2025 719 2030-2031 691 553 

Πίνακας 424: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ξάνθης 
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Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται η μακροπρόθεσμη μικρή σταδιακή μείωση του αριθμού 

των φοιτώντων νηπίων. Τέλος, η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των 

γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται και στο ακόλουθο 

διάγραμμα και είναι εμφανής η απόκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του 

αριθμού που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 428: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 
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τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Ξάνθης  
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 816 
     

88% 

2002 828 
    

88% 85% 

2003 875 
   

86% 80% 79% 

2004 774 
  

97% 91% 89% 87% 

2005 850 
 

87% 86% 83% 82% 78% 

2006 916 88% 81% 80% 80% 77% 74% 

2007 928 83% 80% 76% 78% 74% 75% 

2008 903 77% 84% 80% 80% 81% 81% 

2009 1.005 78% 77% 72% 76% 77% 77% 

2010 926 84% 81% 79% 79% 80% 
 

2011 977 79% 77% 75% 76% 
  

2012 873 89% 86% 86% 
   

2013 753 88% 92% 
    

2014 741 98% 
     

Μέσος Όρος 85% 83% 81% 81% 81% 80% 

Πίνακας 425: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Ξάνθης χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των παιδιών που 

γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό 

πιθανότατα οφείλεται σε εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμού, σε μαθητές που 

γεννήθηκαν και δηλώθηκαν στην Ξάνθη αλλά διαμένουν σε άλλη δημοτική ενότητα, 

στη μετανάστευση και στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σε μειονοτικό σχολείο.  

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών 

συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των μειονοτικών σχολείων και 

διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και 

των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο μειώνεται σημαντικά. Το ποσοστό αυτό 

είναι απολύτως φυσιολογικό και είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής μετακίνησης του 

πληθυσμού. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Ξάνθης 
 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 816           101% 

2002 828         100% 98% 
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2003 875 
   

97% 92% 90% 

2004 774 
  

111% 105% 103% 101% 

2005 850 
 

100% 100% 97% 95% 91% 

2006 916 99% 93% 92% 92% 89% 84% 

2007 928 94% 91% 87% 89% 84% 85% 

2008 903 89% 96% 92% 90% 92% 93% 

2009 1.005 91% 90% 84% 89% 90% 89% 

2010 926 93% 90% 88% 89% 90% 
 

2011 977 88% 85% 84% 84% 
  

2012 873 99% 97% 97% 
   

2013 753 99% 103% 
    

2014 741 107% 
     

Μέσος Όρος 96% 94% 93% 92% 93% 93% 

Πίνακας 426: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Ξάνθης με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Ξάνθης.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Ξάνθης  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις Σχολικό Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 916 2012-2013 804 743 747 753 726 714 4.487 

2007 928 2013-2014 766 746 734 706 704 701 4.357 

2008 903 2014-2015 697 745 736 705 689 687 4.259 

2009 1.005 2015-2016 786 761 708 733 700 670 4.358 

2010 926 2016-2017 775 772 724 724 709 663 4.367 

2011 977 2017-2018 771 752 723 718 689 677 4.330 

2012 873 2018-2019 774 750 730 767 729 697 4.447 
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2013 753 2019-2020 665 754 732 736 777 730 4.394 

2014 741 2020-2021 723 691 754 742 738 775 4.423 

2015 709 2021-2022 601 614 612 708 791 743 4.070 

2016 774 2022-2023 656 588 602 610 707 784 3.948 

2017 744 2023-2024 631 642 576 601 610 701 3.760 

2018 721 2024-2025 611 617 629 575 600 604 3.636 

2019 667 2025-2026 565 598 605 627 574 595 3.564 

2020 754 2026-2027 639 553 586 603 627 569 3.578 

2021 747 2027-2028 634 626 542 584 603 621 3.610 

2022 740 2028-2029 628 620 613 541 584 597 3.582 

2023 733 2029-2030 622 614 608 612 540 579 3.574 

2024 726 2030-2031 616 608 602 606 611 535 3.578 

Πίνακας 427: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Ξάνθης χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα φοίτησης της Δ.Ε. Ξάνθης με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Ξάνθης  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 916 2012-2013 910 846 857 850 830 824 5.117 

2007 928 2013-2014 868 855 848 813 805 812 5.001 

2008 903 2014-2015 807 849 845 821 797 790 4.909 

2009 1.005 2015-2016 914 871 805 842 805 781 5.018 

2010 926 2016-2017 862 901 828 830 811 776 5.008 

2011 977 2017-2018 859 834 846 813 783 774 4.909 

2012 873 2018-2019 865 829 817 891 830 793 5.025 

2013 753 2019-2020 748 848 818 828 905 836 4.983 

2014 741 2020-2021 795 774 844 821 833 898 4.965 

2015 709 2021-2022 677 696 698 807 906 857 4.642 

2016 774 2022-2023 740 666 687 696 810 905 4.503 

2017 744 2023-2024 711 727 657 685 698 808 4.287 

2018 721 2024-2025 689 699 717 656 687 697 4.145 

2019 667 2025-2026 637 677 689 716 658 686 4.063 

2020 754 2026-2027 721 626 668 688 718 657 4.078 
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2021 747 2027-2028 708 708 616 667 690 716 4.105 

2022 740 2028-2029 701 702 697 617 669 688 4.073 

2023 733 2029-2030 694 695 691 698 619 667 4.063 

2024 726 2030-2031 688 689 684 691 700 617 4.068 

Πίνακας 428: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις 
και τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της 
Δ.Ε. Ξάνθης με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 

ποσοστό περίπου 19% στα δημοτικά σχολεία μη συμπεριλαμβανομένων των 

μαθητών των μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό περίπου 18% στα δημοτικά 

σχολεία συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, όπου παρατηρούμε ότι και στις δυο περιπτώσεις 

παρουσιάζεται το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ξάνθης  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008   
     

97% 

2008-2009   
    

93% 98% 

2009-2010   
   

95% 98% 97% 

2010-2011   
  

99% 96% 99% 95% 

2011-2012 683 118% 93% 99% 100% 97% 95% 

2012-2013 652 117% 97% 95% 102% 95% 101% 
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2013-2014 722 97% 109% 95% 99% 102% 100% 

2014-2015 724 109% 98% 94% 106% 101% 100% 

2015-2016 669 116% 97% 97% 101% 100% 
 

2016-2017 614 126% 97% 98% 101% 
  

2017-2018 672 115% 97% 100% 
   

2018-2019 632 105% 104% 
    

2019-2020 680 106% 
     

Μέσος Όρος 112% 99% 97% 100% 98% 98% 

Πίνακας 429: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Ξάνθης, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ξάνθης 
 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008   
     

98% 

2008-2009   
    

95% 98% 

2009-2010   
   

95% 98% 98% 

2010-2011   
  

100% 97% 98% 96% 

2011-2012 683 133% 94% 99% 100% 96% 95% 

2012-2013 652 133% 98% 95% 103% 94% 101% 

2013-2014 722 112% 108% 95% 98% 102% 101% 

2014-2015 724 126% 99% 94% 105% 102% 99% 

2015-2016 669 129% 97% 98% 101% 101% 
 

2016-2017 614 140% 97% 99% 100% 
  

2017-2018 672 129% 98% 100% 
   

2018-2019 632 118% 103% 
    

2019-2020 680 117% 
     

Μέσος Όρος 126% 99% 97% 100% 98% 98% 

Πίνακας 430: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 
Ξάνθης, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς/με τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση 

Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 
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γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ξάνθης 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 683 2012-2013 804 743 747 753 726 714 4.487 

2012-2013 652 2013-2014 766 746 734 706 704 701 4.357 

2013-2014 722 2014-2015 697 745 736 705 689 687 4.259 

2014-2015 724 2015-2016 786 761 708 733 700 670 4.358 

2015-2016 669 2016-2017 775 772 724 724 709 663 4.367 

2016-2017 614 2017-2018 771 752 723 718 689 677 4.330 

2017-2018 672 2018-2019 774 750 730 767 729 697 4.447 

2018-2019 632 2019-2020 665 754 732 736 777 730 4.394 

2019-2020 680 2020-2021 723 691 754 742 738 775 4.423 

2020-2021 595 2021-2022 667 717 670 754 728 722 4.258 

2021-2022 595 2022-2023 666 661 695 670 740 713 4.145 

2022-2023 572 2023-2024 641 661 641 695 658 724 4.019 

2023-2024 554 2024-2025 621 635 641 641 682 644 3.864 

2024-2025 513 2025-2026 574 615 616 641 629 668 3.743 

2025-2026 569 2026-2027 650 569 597 616 629 616 3.677 

2026-2027 568 2027-2028 644 644 552 597 605 615 3.657 

2027-2028 561 2028-2029 638 638 625 552 586 592 3.630 

2028-2029 555 2029-2030 632 632 619 625 542 573 3.622 

2029-2030 550 2030-2031 626 626 613 619 613 530 3.627 

Πίνακας 431 Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Ξάνθης χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ξάνθης 

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 683 2012-2013 910 846 857 850 830 824 5117 

2012-2013 652 2013-2014 868 855 848 813 805 812 5001 

2013-2014 722 2014-2015 807 849 845 821 797 790 4909 

2014-2015 724 2015-2016 914 871 805 842 805 781 5018 

2015-2016 669 2016-2017 862 901 828 830 811 776 5008 

2016-2017 614 2017-2018 859 834 846 813 783 774 4909 
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2017-2018 672 2018-2019 865 829 817 891 830 793 5025 

2018-2019 632 2019-2020 748 848 818 828 905 836 4983 

2019-2020 680 2020-2021 795 774 844 821 833 898 4965 

2020-2021 595 2021-2022 752 788 754 844 806 819 4.763 

2021-2022 595 2022-2023 752 745 767 753 829 793 4.639 

2022-2023 572 2023-2024 722 745 726 767 740 815 4.515 

2023-2024 554 2024-2025 700 716 725 725 753 728 4.348 

2024-2025 513 2025-2026 648 694 697 725 712 741 4.218 

2025-2026 569 2026-2027 733 642 676 697 712 701 4.160 

2026-2027 568 2027-2028 726 726 625 675 685 701 4.138 

2027-2028 561 2028-2029 719 719 707 625 663 673 4.107 

2028-2029 555 2029-2030 712 713 701 707 614 653 4.099 

2029-2030 550 2030-2031 705 706 694 700 694 604 4.103 

Πίνακας 432: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Ξάνθης με τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό περίπου 18% στα δημοτικά σχολεία μη 

συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό 

περίπου 17% στα δημοτικά σχολεία συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των 

μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά 

σχολεία με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει μικρή μείωση. 
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Εικόνα 429: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ξάνθης από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

 

 
Εικόνα 430: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ξάνθης από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 41 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 48 και 54 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης 

τραπεζαρία – κουζίνα (16 τ.μ.). Ο αύλειος χώρος του δεν είναι επαρκής. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά τριθέσιο. Λειτουργεί με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 87 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει 

τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 72, 49 και 49 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει 

επίσης τραπεζαρία – κουζίνα (8 τ.μ.). Ένα τμήμα διδασκαλίας του νηπιαγωγείου 

λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 63 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 36 τ.μ., αίθουσα για τη 

λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων και τραπεζαρία – κουζίνα (9 τ.μ.). 

Ένα τμήμα διδασκαλίας του νηπιαγωγείου λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. Ο αύλειος 

χώρος του δεν είναι επαρκής. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά πενταθέσιο. Λειτουργεί με επτά (7) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 157 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και 

διαθέτει πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 35, 38, 40, 42 και 48 τ.μ. 

αντίστοιχα. Δύο (2) τμήματα διδασκαλίας του νηπιαγωγείου λειτουργούν σε αίθουσες 

ΠΡΟΚΑΤ. Ο αύλειος χώρος, σε αναλογία με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν στο 

νηπιαγωγείο, δεν είναι επαρκής. 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 

91 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει 

τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 22, 22, 33 και 46 τ.μ. αντίστοιχα. 

Διαθέτει επίσης τραπεζαρία – κουζίνα (5 τ.μ.). Δύο (2) τμήματα διδασκαλίας 

λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. Ο αύλειος χώρος, σε αναλογία με τον αριθμό των 

νηπίων που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, δεν είναι επαρκής. 
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6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά εξαθέσιο. Λειτουργεί με εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 

188 νήπια ενώ λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 36, 36, 42, 56, 

64, 72 και 72 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης τραπεζαρία – κουζίνα (17 τ.μ.). Δύο (2) 

τμήματα διδασκαλίας λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. Το Τμήμα Ένταξης 

λειτουργεί σε αίθουσα επιφάνειας 12 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος, σε αναλογία με τον 

αριθμό των νηπίων που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, δεν είναι επαρκής. 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 46 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 30 και 32 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει πολυδύναμο 

χώρο επιφάνειας 16 τ.μ. και κουζίνα – τραπεζαρία  (10 τ.μ.). Ο αύλειος χώρος του δεν 

είναι επαρκής. 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 30 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 18 και 21 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει πολυδύναμο χώρο (30 

τ.μ.) ενώ ο αύλειος χώρος του δεν είναι επαρκής.  

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά πενταθέσιο. Λειτουργεί με επτά (7) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 144 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και 

διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 49, 49 και 56 τ.μ. αντίστοιχα. Δύο 

(2) ακόμη τμήματα του νηπιαγωγείου λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ και άλλα δύο 

(2) τμήματα σε μισθωμένο χώρο εκτός του νηπιαγωγείου. Ο αύλειος χώρος του είναι 

επαρκής. 

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 37 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 31 και 45 τ.μ. περίπου αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος 

του είναι επαρκής. 

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 70 

νήπια ενώ λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 
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ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 49 τ.μ.. Διαθέτει επίσης αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ. για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης. Τέλος, διαθέτει πολυδύναμο χώρο (132 τ.μ.) και κουζίνα (8 τ.μ.). Ο 

αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 132 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο στον 

οικισμό του Δροσερού. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 49 τ.μ. (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ βαρέως τύπου). Διαθέτει πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 12 τ.μ. και κουζίνα – τραπεζαρία επιφάνειας 6 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 49 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 49 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 46 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 50 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 66 

νήπια ενώ λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 45 τ.μ.. Διαθέτει επίσης πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 72 τ.μ.. Το Τμήμα 

Ένταξης λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο και ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 34 

νήπια ενώ λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 45 τ.μ.. Διαθέτει επίσης αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης, 

πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 50 τ.μ., τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 9 τ.μ. και 

επαρκή αύλειο χώρο. 
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2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 24 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει τρεις (3) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 20 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του δεν 

είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 40 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί ως συστεγαζόμενο με το Δημοτικό Σχολείο Μικρού 

Εύμοιρου. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 49 και 48 τ.μ. 

αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στην πόλη της Ξάνθης λειτουργούν δεκατέσσερα (14) νηπιαγωγεία με πενήντα 

τρία (53) τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους. 

✓ Δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Δύο (2) μόνο νηπιαγωγεία διαθέτουν αίθουσα βιβλιοθήκης – 

δραστηριοτήτων.  

✓ Μόνο τέσσερα (4) νηπιαγωγεία διαθέτουν πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Εννέα (9) νηπιαγωγεία διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Σε εννέα (9) νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος δεν είναι επαρκής. 

✓ Λειτουργούν τέσσερα (4) πολυθέσια νηπιαγωγεία χωρίς να διαθέτουν τους 

κατάλληλους χώρους που να ανταποκρίνονται στη φοίτηση μεγάλου αριθμού 

νηπίων. 

✓ Σε τρία (3) νηπιαγωγεία λειτουργούν Τμήματα Ένταξης. Στα δύο (2) από αυτά 

διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα ενώ στο τρίτο νηπιαγωγείο το τμήμα λειτουργεί 

σε βοηθητικό χώρο. 

✓ Στα περισσότερα νηπιαγωγεία (τουλάχιστον στα 9 από τα 15) ο αριθμός και η 

επιφάνεια των αιθουσών διδασκαλίας δεν επαρκούν για την εύρυθμη 
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λειτουργία τους σε συνδυασμό με τη φοίτηση των συγκεκριμένων αριθμών 

νηπίων. 

 

 
Εικόνα 431: Καταλληλότητα αιθουσών νηπιαγωγείων Δήμου Ξάνθης (πόλη της Ξάνθης) 

 

 
Εικόνα 432: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία του Δήμου Ξάνθης (πόλη της Ξάνθης) 
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ 

Στον οικισμό του Δροσερού λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο (15ο Νηπιαγωγείο 

Ξάνθης) με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας, αλλά μόνο δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας, στο οποίο δύνανται να φοιτήσουν νήπια από τον συγκεκριμένο οικισμό.  

Το νηπιαγωγείο στο Δροσερό: 

✓ Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Διαθέτει χώρο για λειτουργία αίθουσας σχολικής βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων. 

✓ Δεν διαθέτει χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Διαθέτει ικανοποιητικό αύλειο χώρο.  

 

 
Εικόνα 433: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο νηπιαγωγείο του Δροσερού 

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Στους οικισμούς Κιμμερίων και Μικρού Εύμοιρου λειτουργούν τρία (3) 

νηπιαγωγεία με πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας στα οποία δύνανται να φοιτήσουν 

νήπια από τους συγκεκριμένους οικισμούς καθώς και γειτονικούς σε αυτούς 

οικισμούς.  

Το νηπιαγωγείο στο Μικρό Εύμοιρο: 
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✓ Διαθέτει δύο αρκετά ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Δεν διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Δεν διαθέτει χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Διαθέτει ικανοποιητικό αύλειο χώρο.  

 

Τα δύο (2) νηπιαγωγεία στα Κιμμέρια: 

✓ Διαθέτουν έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας. Οι τρεις αίθουσες όμως στο 2ο ΝΓ 

Κιμμερίων είναι πολύ μικρές. 

✓ Το ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει αίθουσα για Τμήμα Ένταξης. 

✓ Το ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Το ένα (1) νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Δεν διαθέτουν χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Σε ένα (1) νηπιαγωγείο ο αύλειος χώρος δεν είναι επαρκής.  

 

 
Εικόνα 434: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία περιφερειακά της Ξάνθης 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 34 έως 41.  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 57 έως 68.  

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων.  

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του με πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας λόγω των 

προϋποθέσεων που τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αναλογία αριθμού 

νηπίων ανά τμήμα. Το νηπιαγωγείο μπορεί να λειτουργήσει με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας και  φοίτηση 52 νηπίων. Οι δύο επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας 

(επιφάνειας 35 και 38 τ.μ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς (χώρος ανάπαυσης, πολυδύναμος χώρος, αίθουσα δραστηριοτήτων κ.λπ.).  
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5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας λόγω των 

προϋποθέσεων που τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αναλογία αριθμού 

νηπίων ανά τμήμα. Το νηπιαγωγείο μπορεί να λειτουργήσει με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας και μέγιστο αριθμό φοιτώντων νηπίων τα 31. Οι δύο (2) επιπλέον 

αίθουσες διδασκαλίας (επιφάνειας 22 τ.μ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους 

διδακτικούς σκοπούς (χώρος ανάπαυσης, πολυδύναμος χώρος, αίθουσα 

δραστηριοτήτων κ.λπ.). 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία επτά (7) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 151 νηπίων. Η 

αίθουσα επιφάνειας 12 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς σκοπούς (Τμήμα 

Ένταξης, χώρος ανάπαυσης, πολυδύναμος χώρος, αίθουσα δραστηριοτήτων κ.λπ.). 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων.  

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 15 

φοιτώντων νηπίων.  

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 60 

φοιτώντων νηπίων.  

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 31 νηπίων.  

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

του μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 51 έως 60.  

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 40.  
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16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων 32 έως 40.  

17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 34 έως 40.  

18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 51 έως 54.  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 51 έως 54.  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι πολύ μικρές. Θεωρούμε πως, κατά παρέκκλιση των 

κριτηρίων χωρητικότητας, είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας 

και η φοίτηση 30 νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 39. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:  

Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην πόλη της Ξάνθης είναι δυνατή η 

λειτουργία τριάντα επτά (37) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου 

αριθμού φοιτώντων  νηπίων από 659 έως 703. 

Στο νηπιαγωγείο που λειτουργεί στον οικισμό του Δροσερού είναι δυνατή η 

λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού 

φοιτώντων νηπίων από 32 έως 40. 

Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στους οικισμούς Κιμμερίων και Μικρού 

Εύμοιρου είναι δυνατή η λειτουργία επτά (7) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων  νηπίων από 113 έως 123. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ (ΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ) 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ (3 
ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ  

(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΞΑΝΘΗΣ 2 41 2 34 41 

2ο ΞΑΝΘΗΣ 4 87 3 57 68 

3ο ΞΑΝΘΗΣ 3 63 2 30 30 

4ο ΞΑΝΘΗΣ 7 157 3 52 52 

5ο ΞΑΝΘΗΣ 5 91 2 31 31 

6ο ΞΑΝΘΗΣ 9 188 7 151 151 

7ο ΞΑΝΘΗΣ 2 46 2 30 30 

8ο ΞΑΝΘΗΣ 2 30 1 15 15 

9ο ΞΑΝΘΗΣ 7 144 3 60 60 

12ο ΞΑΝΘΗΣ 2 37 2 31 31 

13ο ΞΑΝΘΗΣ 3 70 3 51 60 

16ο ΞΑΝΘΗΣ 2 49 2 32 40 

17ο ΞΑΝΘΗΣ 2 46 2 34 40 

18ο ΞΑΝΘΗΣ 3 66 3 51 54 

ΣΥΝΟΛΟ 53 1115 37 659 703 

Πίνακας 433: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Ξάνθης και αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας  

 
Εικόνα 435: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Ξάνθης  
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ) 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ (3 
ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ (2,5 
ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 2 34 3 51 54 

2ο ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 1 24 2 30 30 

ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ 2 40 2 32 39 

ΣΥΝΟΛΟ 5 98 7 113 123 

Πίνακας 434: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στους οικισμούς Κιμμερίων και Μικρού Εύμοιρου και 
αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 436: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ξάνθης (περιφερειακοί οικισμοί) 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ (ΔΡΟΣΕΡΟ) 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

15ο ΞΑΝΘΗΣ 4 132 2 32 40 

Πίνακας 435: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου στον οικισμό του Δροσερού και αποτύπωση της 
λειτουργίας του  βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 437: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου στον οικισμό του Δροσερού 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 8/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

153 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 10, 30, 31, 32 και 33 τ.μ. 

αντίστοιχα. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 11 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 35 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 100 τ.μ. 

Το σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκατέσσερα (14) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν 282 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 23, 28, 32, 33 και 33 τ.μ. 

αντίστοιχα. 

o Δύο (2) ΠΡΟΚΑΤ αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 34 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 60 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 23 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 17 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 13 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 209 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκεί αύλειο χώρο. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκατρία (13) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν 252 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 56 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 32 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 8 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 
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o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 8 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 330 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 32 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δεκατρία (13) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν 279 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 29 και 30 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Αίθουσα επιφάνειας 37 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 37 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 28 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 150 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 47 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα επιφάνειας 26 τ.μ., η οποία λειτουργεί ως αίθουσα φιλαναγνωσίας 

και μουσειακός χώρος. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

235 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  
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o Δεκατρείς (13) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 24 και 31 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 36 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 192 τ.μ. 

o Εργαστήριο Εικαστικών επιφάνειας 48 τ.μ. 

o Αίθουσα Μουσικής επιφάνειας 29 τ.μ. 

Το σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκαέξι (16) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

316 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) μεγάλη αίθουσα που πληροί το κριτήριο χωρητικότητας, 

χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας αλλά η αρχική της κατασκευή ήταν 

ως εργαστήριο φυσικών επιστημών. 

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 21, 24, 24, 28, 30 και 30 τ.μ. 

αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 21 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 168 τ.μ. 

o Εργαστήριο Εικαστικών επιφάνειας 18 τ.μ. 

Το σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 9/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

185 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 30, 31 και 32 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 32 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 16 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 48 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 114 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 14 τ.μ. 

Το σχολείο δεν διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Το σχολείο συστεγάζεται με το 18ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Στο σχολείο λειτουργούν 

δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα και Τμήμα 

Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 252 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  
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o Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 15, 20, 24, 25 και 30 τ.μ. 

αντίστοιχα. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 12 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 80 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 80 τ.μ. 

o Αίθουσα Μουσικής επιφάνειας 25 τ.μ. 

Το σχολείο δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

226 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 33 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 8 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 16 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 25 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 278 τ.μ. 

o Αίθουσα Μουσικής επιφάνειας 25 τ.μ. 

Το σχολείο δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Το σχολείο συστεγάζεται με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Στο σχολείο 

λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα και 

Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 107 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  
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o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 73 τ.μ. περίπου, για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 49 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 36 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 90 τ.μ. 

o Αίθουσα Μουσικής επιφάνειας 42 τ.μ. 

o Μικρή αίθουσα επιφάνειας 9 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκατρία (13) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

259 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 15, 28, 29 και 32 τ.μ. 

αντίστοιχα. 

o Αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 16 τ.μ. περίπου, για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 56 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 89 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκατρία (13) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν 291 μαθητές. 
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ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 9 τ.μ. περίπου, για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 49 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 75 τ.μ. 

Το σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκαέξι (16) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

302 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 32 τ.μ. 

o Δύο αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 30 τ.μ.  

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 12 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 35 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 168 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 28 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης, η οποία 

όμως σήμερα χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας. 

Το σχολείο δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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15ο & 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στα σχολεία λειτουργούν 28 τμήματα διδασκαλίας, Τμήμα Ένταξης και δύο Τάξεις 

Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 764 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ βαρέως τύπου που πληρούν το 

κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ βαρέως τύπου που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 18 τ.μ. 

o Δεκαεπτά (17) αίθουσες διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ που η καθεμιά έχει επιφάνεια 

36 τ.μ. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ που η καθεμιά έχει επιφάνεια 18 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 220 τ.μ. 

Τα διδακτήρια σε διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο. 

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

118 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα επιφάνειας 52 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 52 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 4 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 25 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 130 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 9 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 
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Το σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Το σχολείο συστεγάζεται με το 9ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Στο σχολείο λειτουργούν 

επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα και Τάξη 

Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 142 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Πέντε (5) μικρές αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 15, 15, 18, 18 και 18 τ.μ. 

αντίστοιχα. 

o Μία (1) μικρή αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 9 τ.μ., για τη λειτουργία του 

Τμήματος Ένταξης.  

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 40 τ.μ. 

o Μία (1) μικρή αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 6 τ.μ., για τη λειτουργία της 

Τάξης Υποδοχής.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 48 τ.μ. 

o Αίθουσα Μουσικής επιφάνειας 18 τ.μ. 

Το σχολείο δεν διαθέτει ικανοποιητικό αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Η σχολική μονάδα συστεγάζεται με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων 

Ξάνθης και με το Νηπιαγωγείο Μικρού Εύμοιρου. Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) 

τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη 

Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 124 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 25 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 49 τ.μ. 
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o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής.  

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 15 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 98 τ.μ.  

o Εργαστήριο Εικαστικών επιφάνειας 28 τ.μ. 

o Αίθουσα, επιφάνειας 16 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 4/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας και Τάξη Υποδοχής. Κατά το 

τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 22 μαθητές. 

Διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας και Εργαστήριο Πληροφορικής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στην πόλη της Ξάνθης λειτουργούν δεκαέξι (16) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν εκατόν ογδόντα (180) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία 

λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Εκατόν σαράντα έξι (146) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας, τριάντα (30) αίθουσες διδασκαλίας έχουν επιφάνεια 

μικρότερη από 37,5 τ.μ. (κριτήριο χωρητικότητας) και τέσσερις (4) αίθουσες 

διδασκαλίας είναι ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Έξι (6) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες – χώρους για τη λειτουργία του 

ολοήμερου προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Δεκαπέντε (15) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Εργαστήριο Φ.Ε. 

✓ Στα εννέα (9) από τα δώδεκα (12) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τάξη 

Υποδοχής, διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας. 

✓ Στα δεκατρία (13) από τα δεκαπέντε (15) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί 

Τμήμα Ένταξης, διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας. 

✓ Δέκα (10) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων ενώ 

Γυμναστήριο διαθέτουν πέντε (5) δημοτικά σχολεία. 

✓ Μόνο έξι (6) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 
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✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν εργαστήριο εικαστικών και πέντε (5) 

αίθουσα μουσικής. 

✓ Έξι (6) δημοτικά σχολεία δεν διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 

✓ Υπάρχουν δέκα (10) επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας μικρότερες από 37,5 τ.μ. 

 

 
Εικόνα 438: Καταλληλότητα αιθουσών στα δημοτικά σχολεία της πόλης της Ξάνθης 

 
Εικόνα 439: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Ξάνθης 
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Στον οικισμό των Κιμμερίων λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο με δύο (2) 

τμήματα διδασκαλίας. Το σχολείο διαθέτει τις απαιτούμενες αίθουσες διδασκαλίας 

και εργαστήριο πληροφορικής. 

Στον οικισμό του Μικρού Εύμοιρου λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο με 

επτά (7) τμήματα διδασκαλίας. Το σχολείο διαθέτει όλες τις απαιτούμενες αίθουσες 

διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής και όλους τους χώρους για την εύρυθμη 

λειτουργία του. 

Στον οικισμό του Δροσερού λειτουργούν δύο (2) συστεγαζόμενα δημοτικά 

σχολεία στα οποία φοιτούν 764 μαθητές. Τα σχολεία για να καλύψουν τις ανάγκες 

φοίτησης των μαθητών διαθέτουν εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ βαρέως 

τύπου και δεκαεννέα (19) αίθουσες διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ. Διαθέτουν επίσης αίθουσα 

για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης και γυμναστήριο.  

Όλα τα παραπάνω σχολεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι τέσσερις (4) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 
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χωρητικότητας θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 

84 μαθητών. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 184 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 144 μαθητές.  

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι πέντε (5) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 

100 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 275 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 252 μαθητές. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατρείς (13) αίθουσες 

διδασκαλίας. Η 14η αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς.  

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι επαρκής, προτείνεται ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην υπερβαίνει 

τους 252.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 252 μαθητές.  
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4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατρείς (13) αίθουσες 

διδασκαλίας, με την προϋπόθεση ότι δύο (2) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 

39 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 314 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 273 μαθητές.  

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατέσσερις (14) αίθουσες 

διδασκαλίας, με την προϋπόθεση ότι μία (1) αίθουσα που δεν πληροί το κριτήριο 

χωρητικότητας θα λειτουργεί ως αίθουσα διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο 

προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχει μέγιστο δυναμικό 21 

μαθητών.  

Η μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας μικρότερης των 28 τ.μ. μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, του Τμήματος Ένταξης καθώς 

και για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 345 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 266 μαθητές.  

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκαπέντε (15) αίθουσες 

διδασκαλίας, με την προϋπόθεση ότι πέντε (5) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 

91 μαθητών.  

Η μία (1) αίθουσα που χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας, θα χρησιμοποιηθεί 

ως εργαστήριο φυσικών επιστημών σύμφωνα με την αρχική της κατασκευή. 
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Η μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας μικρότερης των 24 τ.μ. μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, του Τμήματος Ένταξης καθώς 

και για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 342 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 315 μαθητές.  

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι οι τρεις (3) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 

62 μαθητών. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 287 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 216 μαθητές.  

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας. 

Η μία αίθουσα επιφάνειας μικρότερης των 20 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

αίθουσα διδασκαλίας για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, του Τμήματος Ένταξης 

καθώς και για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 114 μαθητές.  
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9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι οι τέσσερις (4) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 

66 μαθητών. 

Η μικρή αίθουσα επιφάνειας 15 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα 

διδασκαλίας για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, του Τμήματος Ένταξης καθώς και 

για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι επαρκής, προτείνεται ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην υπερβαίνει 

τους 266.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 22 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 266 μαθητές.  

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 

44 μαθητών. 

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι επαρκής, προτείνεται ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην υπερβαίνει 

τους 250.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 228 μαθητές.  

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας. 

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι επαρκής, προτείνεται ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην υπερβαίνει 

τους 110.  
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Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 90 μαθητές.  

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι οι τρεις (3) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον 

μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 

60 μαθητών. 

Η μικρή αίθουσα επιφάνειας 15 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα 

διδασκαλίας για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, του Τμήματος Ένταξης καθώς και 

για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 285 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 252 μαθητές.  

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατρείς (13) αίθουσες 

διδασκαλίας. 

Μία αίθουσα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας για τη 

λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, του Τμήματος Ένταξης καθώς και για άλλους 

διδακτικούς σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 325 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 22 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 286 μαθητές.  

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατέσσερις (14) αίθουσες 

διδασκαλίας, με την προϋπόθεση ότι οι τρεις (3) αίθουσες που δεν πληρούν το 
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κριτήριο χωρητικότητας θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από 

τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο 

δυναμικό 63 μαθητών. 

Η αίθουσα επιφάνειας 28 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας για 

τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, του Τμήματος Ένταξης καθώς και για άλλους 

διδακτικούς σκοπούς (π.χ. λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης). 

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι επαρκής, προτείνεται ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην υπερβαίνει 

τους 302.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 294 μαθητές.  

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας. Μία 

(1) ακόμη αίθουσα διδασκαλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της 

Τάξης Υποδοχής, του Τμήματος Ένταξης καθώς και για άλλους διδακτικούς σκοπούς 

(π.χ. λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης). 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 175 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 126 μαθητές.  

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι τρεις (3) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο 

προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό συνολικά 

36 μαθητές. 

Οι υπόλοιπες δύο (2) αίθουσες επιφάνειας κάτω των 18 τ.μ. μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, 

του Τμήματος Ένταξης καθώς και για άλλους διδακτικούς σκοπούς (π.χ. λειτουργία 

Σχολικής Βιβλιοθήκης). 
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 154 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 147 μαθητές.  

15ο & 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο 

προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 24 

μαθητών. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 199 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 171 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο 

προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 33 

μαθητών. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 158 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 133 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 100 

μαθητές.  
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Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 9 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 36 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

1ο ΞΑΝΘΗΣ 9 153 8 184 144 

2ο ΞΑΝΘΗΣ 14 282 12 275 252 

3ο ΞΑΝΘΗΣ 13 252 13 252 252 

4ο ΞΑΝΘΗΣ 13 279 13 314 273 

5ο ΞΑΝΘΗΣ 12 235 14 345 266 

6ο ΞΑΝΘΗΣ 16 316 15 342 315 

7ο ΞΑΝΘΗΣ 11 185 12 287 216 

8ο ΞΑΝΘΗΣ 6 114 6 150 114 

9ο ΞΑΝΘΗΣ 12 252 12 266 266 

10ο ΞΑΝΘΗΣ 12 226 12 250 228 

11ο ΞΑΝΘΗΣ 6 107 6 110 90 

12ο ΞΑΝΘΗΣ 13 259 12 285 252 

13ο ΞΑΝΘΗΣ 13 291 13 325 286 

14ο ΞΑΝΘΗΣ 16 302 14 302 294 

17ο ΞΑΝΘΗΣ 7 118 7 175 126 

18ο ΞΑΝΘΗΣ 7 142 7 154 147 

15ο & 20ο ΞΑΝΘΗΣ 28 764 9 199 171 

ΣΥΝΟΛΟ 208 4277 185 4215 3692 

Πίνακας 436: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Ξάνθης και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 440: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Ξάνθης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός μαθητών 
βάσει εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος αριθμός 
μαθητών 

ΕΥΜΟΙΡΟΥ 7 124 7 158 133 

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ 2 22 4 100 36 

ΣΥΝΟΛΟ 9 146 11 258 169 

Πίνακας 437: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ξάνθης (εκτός της πόλης της Ξάνθης) και 
αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 441: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων 

στη Δ.Ε. Ξάνθης (εκτός της πόλης της Ξάνθης) 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δεκατεσσάρων (14) δημόσιων νηπιαγωγείων στην 

πόλη της Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν πενήντα τρία (53) 

τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 1.115 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία στην πόλη της Ξάνθης δύνανται να 

λειτουργήσουν 37 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 703 νήπια. 

Γ) Την πρόταση της έρευνας για τη μη λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους 

χώρους και σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Δ) Τη λειτουργικότητα των νηπιαγωγείων της Ξάνθης (αίθουσες – χώροι 

διδασκαλίας, αριθμός νηπίων, αύλειος χώρος κ.λπ.). 

Ε) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ξάνθης, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

ΣΤ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ξάνθης, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η επιπλέον λειτουργία δεκαπέντε (15) 

αιθουσών διδασκαλίας με παράλληλη αναπροσαρμογή των σχολικών περιφερειών. 

Για τη στέγαση αυτών των τμημάτων προτείνεται η κατασκευή πέντε (5) σύγχρονων 

τριθέσιων διδακτηρίων (νηπιαγωγείων) στα οποία θα υπάρχουν και όλοι οι χώροι 

που προβλέπονται από τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής νηπιαγωγείων, ήτοι 

αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, πολυδύναμος χώρος, 

χώρος κουζίνας – τραπεζαρίας. Η κατασκευή των νηπιαγωγείων προτείνεται να 

πραγματοποιηθεί σε χώρους δυτικά – νοτιοδυτικά, ανατολικά – νοτιοανατολικά της 

πόλης.  

Με την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης θα επιτευχθεί η μη φοίτηση 

νηπίων σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ και η σημαντική αποσυμφόρηση των υπαρχόντων 

νηπιαγωγείων χωρίς να παρατηρείται πλέον το φαινόμενο να συγχρωτίζονται πολλά 

νήπια σε μικρές αίθουσες διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, θα επιτευχθεί η αναγκαία 

μείωση του μαθητικού δυναμικού στα παρακάτω νηπιαγωγεία:  

2ο ΝΓ Ξάνθης, το οποίο λειτουργεί με 4 αίθουσες και 93 νήπια ενώ η εύρυθμη 

λειτουργία του μπορεί να επιτευχθεί με τη λειτουργία τριών (3) αιθουσών και τη 

φοίτηση μέχρι 68 νηπίων. 
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3ο ΝΓ Ξάνθης, το οποίο λειτουργεί με 3 αίθουσες και 63 νήπια ενώ η εύρυθμη 

λειτουργία του μπορεί να επιτευχθεί με τη λειτουργία δύο (2) αιθουσών και τη 

φοίτηση μέχρι 29 νηπίων. 

4ο ΝΓ Ξάνθης, το οποίο λειτουργεί με 7 αίθουσες και 157 νήπια ενώ η εύρυθμη 

λειτουργία του μπορεί να επιτευχθεί με τη λειτουργία τριών (3) αιθουσών και τη 

φοίτηση μέχρι 52 νηπίων. 

5ο ΝΓ Ξάνθης, το οποίο λειτουργεί με 5 αίθουσες και 91 νήπια ενώ η εύρυθμη 

λειτουργία του μπορεί να επιτευχθεί με τη λειτουργία δύο (2) αιθουσών και τη 

φοίτηση μέχρι 31 νηπίων. 

6ο ΝΓ Ξάνθης, το οποίο λειτουργεί με 9 αίθουσες και 188 νήπια ενώ η εύρυθμη 

λειτουργία του μπορεί να επιτευχθεί με τη λειτουργία επτά (7) αιθουσών και τη 

φοίτηση μέχρι 151 νηπίων.  

9ο ΝΓ Ξάνθης, το οποίο λειτουργεί με 7 αίθουσες και 144 νήπια ενώ η εύρυθμη 

λειτουργία του μπορεί να επιτευχθεί με τη λειτουργία τριών (3) αιθουσών και τη 

φοίτηση μέχρι 60 νηπίων.  

Προτείνουμε να εξακολουθήσει η λειτουργία του 8ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης σε 

μισθωμένο χώρο μόνο σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξεύρεση ιδιόκτητου 

χώρου ή άλλου χώρου προς μίσθωση που θα πληροί όσο το δυνατόν περισσότερες 

προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου διθέσιου νηπιαγωγείου. 

Προτείνουμε την κατασκευή ενός σύγχρονου τριθέσιου διδακτηρίου 

(νηπιαγωγείου) στον οικισμό του Δροσερού, καθώς το 15ο ΝΓ Ξάνθης, το οποίο 

λειτουργεί με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας και 132 νήπια, στεγάζεται σε 

διδακτήριο με δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας.  

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο στον οικισμό Μικρού 

Εύμοιρου επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης 

περιοχής. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στον οικισμό 

Κιμμερίων επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της 

ευρύτερης περιοχής. Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα της συγχώνευσης των 

δύο νηπιαγωγείων (εφόσον αυτή είναι εφικτή), καθώς λειτουργούν στον ίδιο οικισμό. 

Με την ενδεχόμενη συγχώνευσή τους θα επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η εύρυθμη 

λειτουργία τους. 

Επίσης, συμπληρωματικά της παραπάνω πρότασης, προτείνεται η προσθήκη 

σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας στους χώρους των νηπιαγωγείων όπου είναι 

εγκατεστημένες οι αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  
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Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υλοποίηση όλης ή μέρους της παραπάνω 

πρότασης, προτείνεται η μίσθωση χώρων που να πληρούν όσο το δυνατόν 

περισσότερα κριτήρια για τη λειτουργία σύγχρονων νηπιαγωγείων.  

Τέλος, επισημαίνουμε το γεγονός ότι σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία που 

λειτουργούν στη Δ.Ε. Ξάνθης δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι 

προβλέπονται από τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ (ΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ) 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 15 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 15 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
6 

ΤΜΗΜΑΤΑ 57 ΤΜΗΜΑΤΑ 39 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
18 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

1247 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 691 
έως 743 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

450 

Πίνακας 438: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Ξάνθης (Ξάνθη και Δροσερό), διαπίστωση της 
λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 442: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ξάνθης (πόλη της 

Ξάνθης και οικισμός Δροσερού) 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ  

Κατασκευή  

έξι (6)      

διδακτηρίων 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΥΡΥΘΜΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ 

2ο ΞΑΝΘΗΣ 4 87 3 68 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΚΑΤ 

3ο ΞΑΝΘΗΣ 3 63 2 30 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ & 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΚΑΤ 

4ο ΞΑΝΘΗΣ 7 157 3 52 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΑΤ 

5ο ΞΑΝΘΗΣ 5 91 2 31 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΑΤ & 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

6ο ΞΑΝΘΗΣ 9 188 7 151 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΚΑΤ & 

ΜΙΚΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 

9ο ΞΑΝΘΗΣ 7 144 3 60 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΑΤ & 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

15ο ΞΑΝΘΗΣ 4 132 2 40 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

Πίνακας 439: Νηπιαγωγεία της Ξάνθης για τα οποία προτείνεται η λειτουργία τους με μικρότερο αριθμό νηπίων 

 

 
Εικόνα 443: Γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων της Ξάνθης (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 
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Εικόνα 444: Γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων της Ξάνθης για τα οποία προτείνεται η μείωση του 

μαθητικού δυναμικού τους (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και 
επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ΤΜΗΜΑΤΑ 7 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

98 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
από 113 
έως 123 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ  

- 

Πίνακας 440: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων σε οικισμούς πλησίον της πόλης της Ξάνθης, διαπίστωση της 
λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 445: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία σε οικισμούς περιφερειακά της Ξάνθης 

 
Εικόνα 446: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στα Κιμμέρια (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 
Εικόνα 447: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείου στο Μικρό Εύμοιρο (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

επαρκούν 
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Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δεκαέξι (16) δημόσιων δημοτικών σχολείων στην 

πόλη της Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν 180 τμήματα 

διδασκαλίας και φοιτούν 3.513 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα δημόσια δημοτικά σχολεία 

της Ξάνθης δύνανται να λειτουργήσουν 176 τμήματα διδασκαλίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική 

μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 3.521 μαθητές, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό 

μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 4.016 μαθητές. 

Γ) Τη λειτουργικότητα των δημοτικών σχολείων της Ξάνθης (αίθουσες - χώροι 

διδασκαλίας, αριθμός μαθητών, αύλειος χώρος κ.λπ.). 

Δ) Το γεγονός ότι σε έξι (6) δημοτικά σχολεία ο αύλειος χώρος δεν είναι επαρκής. 

Ε) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ξάνθης, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

ΣΤ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ξάνθης, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ζ) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 20 περίπου μαθητές. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των 

σχολικών περιφερειών, ώστε να γίνει ορθολογικότερη κατανομή του μαθητικού 

πληθυσμού. 

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η μείωση του μαθητικού δυναμικού του 3ου, 6ου, 

9ου, 13ου και 14ου Δημοτικών Σχολείων Ξάνθης. 

Προτείνουμε την κατασκευή ενός σύγχρονου διδακτηρίου (δημοτικού 

σχολείου) ανατολικά – νοτιοανατολικά της πόλης, ώστε να επιτευχθεί μέσω της πιο 

εύρυθμης κατανομής του μαθητικού πληθυσμού η αποσυμφόρηση των 

προαναφερθέντων δημοτικών σχολείων αλλά και, γενικότερα, η πιο εύρυθμη 

λειτουργία όλων των δημοτικών σχολείων.  



970 
 

Επίσης, συμπληρωματικά της παραπάνω πρότασης, προτείνεται η προσθήκη 

σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας στους χώρους των δημοτικών σχολείων όπου είναι 

εγκατεστημένες οι αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

Θεωρούμε, τέλος, επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης χώρου για τη 

λειτουργία εργαστηρίου πληροφορικής σε όποια δημοτικά σχολεία δεν λειτουργεί. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

16 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 16 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

1 

ΤΜΗΜΑΤΑ 180 ΤΜΗΜΑΤΑ 176 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
12 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ 

3513 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 3521 
έως 4016 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

300 

Πίνακας 441: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Ξάνθης, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

  
Εικόνα 448: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Ξάνθης 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ) 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων στους οικισμούς 

Κιμμερίων και Μικρού Εύμοιρου. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Κατασκευή       

ενός (1) 

διδακτηρίου /     

12 αίθουσες  
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Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα συγκεκριμένα δημόσια 

δημοτικά σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 7 τμήματα διδασκαλίας και να 

φοιτήσουν μέχρι 158 μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο Μικρού Εύμοιρου και 4 

τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 100 μαθητές στο Δημοτικό 

Σχολείο Κιμμερίων. 

Γ) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία στο Δημοτικό Σχολείο Μικρού 

Εύμοιρου ο μέσος όρος φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται στους 20 περίπου 

μαθητές. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ξάνθης, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ξάνθης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν σήμερα 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών των δύο 

συγκεκριμένων οικισμών. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 9 ΤΜΗΜΑΤΑ 11 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

146 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

258 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 442: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων στους οικισμούς Κιμμερίων και Μ. Εύμοιρου, αποτύπωση 
της λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 449: Πρόταση της έρευνας για τα Δημοτικά Σχολεία. Κιμμερίων και Μ. Εύμοιρου 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ) 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων δημοτικών σχολείων στον 

οικισμό του Δροσερού. 

Β) Το γεγονός ότι στα δύο σχολεία φοιτούν σήμερα 764 μαθητές. 

Γ) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα υπάρχοντα δημόσια δημοτικά 

σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 9 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν 

μέχρι 199 μαθητές. 

Δ) Το γεγονός ότι σήμερα λειτουργούν 19 αίθουσες διδασκαλίας σε ΠΡΟΚΑΤ 

αίθουσες. 

Ε) Τον περιορισμό που τέθηκε στην έρευνα για τη μη λειτουργία αιθουσών 

διδασκαλίας σε ενοικιαζόμενους χώρους και σε διδακτήρια ΠΡΟΚΑΤ.  

Στ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ξάνθης, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Ζ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ξάνθης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε αναγκαία την κατασκευή τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) 

αιθουσών διδασκαλίας. 

επαρκούν 
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Προτείνεται η κατασκευή δύο σύγχρονων διδακτηρίων (δημοτικών 

σχολείων) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών της 

συγκεκριμένης περιοχής.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

2 

ΤΜΗΜΑΤΑ 28 ΤΜΗΜΑΤΑ 9 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
24 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

764 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 171  
έως 199 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

600 

Πίνακας 443: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων στον οικισμό του Δροσερού, αποτύπωση της λειτουργίας 
τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 450: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία του οικισμού Δροσερού 

 

2.4.1.2 Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Σταυρούπολης από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή σε νηπιαγωγεία. Σήμερα λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Κατασκευή        

δύο (2) 

διδακτηρίων /     

24 αίθουσες  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Σταυρούπολης από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή στα δημοτικά σχολεία. Σήμερα λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο με έξι 

(6) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 41 μαθητές και μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης δεν λειτουργούν Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι από το 2007 και μετά καταγράφεται η σταδιακή μείωση των γεννήσεων 

ενώ από το 2014 μέχρι και το 2019 παρατηρείται μια διακύμανση με αυξομειώσεις, 

του ήδη μειωμένου αριθμού γεννήσεων. Όσον αφορά τις προβλέψεις, από τις 

τέσσερις προβολές διαφαίνεται η συνέχιση της σταδιακής μείωσης των γεννήσεων. 

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά.  

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Σταυρούπολης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 17 17 17 17 

2001 12 12 12 12 

2002 10 10 10 10 

2003 12 12 12 12 

2004 7 7 7 7 

2005 14 14 14 14 

2006 9 9 9 9 

2007 13 13 13 13 

2008 7 7 7 7 

2009 6 6 6 6 

2010 7 7 7 7 

2011 3 3 3 3 

2012 4 4 4 4 

2013 6 6 6 6 

2014 13 13 13 13 

2015 7 7 7 7 

2016 8 8 8 8 

2017 10 10 10 10 
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2018 5 5 5 5 

2019 9 9 9 9 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 9 9 6 7 

2021 8 8 5 6 

2022 8 8 5 6 

2023 7 8 5 5 

2024 7 8 4 5 

2025 7 7 4 5 

2026 6 7 4 5 

2027 6 7 4 4 

2028 6 7 3 4 

2029 6 6 3 4 

2030 5 6 3 3 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -69% -64% -84% -80% 

2010-2030 -24% -12% -62% -51% 

2019-2030 -41% -32% -71% -62% 

Πίνακας 444: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Σταυρούπολης (2000-2019) και 
αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι οι δύο στατιστικές μέθοδοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη μείωση 

στις γεννήσεις, ενώ οι δύο μαθηματικές μέθοδοι παρουσιάζουν μικρότερη μείωση 

στις γεννήσεις.  

 
Εικόνα 451: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Σταυρούπολης με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 
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Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη Δ.Ε. 
Σταυρούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 9 2011-2012 10 111% 

2007 13 2012-2013 14 108% 

2008 7 2013-2014 10 143% 

2009 6 2014-2015 12 200% 

2010 7 2015-2016 8 114% 

2011 3 2016-2017 10 333% 

2012 4 2017-2018 7 175% 

2013 6 2018-2019 6 100% 

2014 13 2019-2020 7 54% 

2015 7 2020-2021 6 86% 

Μέσος όρος 142% 

Πίνακας 445: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Σταυρούπολης 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι με εξαίρεση τα τρία τελευταία 

σχολικά έτη, σε όλα τα προηγούμενα ο αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα 

νηπιαγωγεία ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν 

πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Σταυρούπολης. Σύμφωνα με τα προηγούμενα δεδομένα, 

ο μέσος όρος του αριθμού των εγγραφέντων νηπίων είναι 42% μεγαλύτερος από τον 

αριθμό των γεννήσεων. Τον ακριβή λόγο αυτής της αύξησης δεν γνωρίζουμε, 

μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μία πιθανότητα είναι ότι ένα 

ποσοστό των παιδιών να γεννήθηκε σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές άλλης 

δημοτικής ενότητας (η δήλωση της γέννησης ενός παιδιού γίνεται στην πόλη 

γέννησης και όχι στην πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων). Επίσης μπορεί να 

οφείλεται σε εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλες 

δημοτικές ενότητες αλλά διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Σταυρούπολης 

(πχ. μεταθέσεις στρατιωτικών, δημοσίων υπαλλήλων κτλ.), και σε εγγραφές 

αλλοδαπών νηπίων. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 
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νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σταυρούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 9 2011-2012   10 

2007 13 2012-2013   14 

2008 7 2013-2014   10 

2009 6 2014-2015   12 

2010 7 2015-2016   8 

2011 3 2016-2017   10 

2012 4 2017-2018   7 

2013 6 2018-2019   6 

2014 13 2019-2020   7 

2015 7 2020-2021 7 6 

2016 8 2021-2022 9 11 

2017 10 2022-2023 4 14 

2018 5 2023-2024 8 7 

2019 9 2024-2025 5 13 

2020 6 2025-2026 5 8 

2021 5 2026-2027 4 8 

2022 5 2027-2028 4 7 

2023 5 2028-2029 4 7 

2024 4 2029-2030 4 6 

2025 4 2030-2031 4 6 

Πίνακας 446: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σταυρούπολης 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται ότι για τα επόμενα έτη αρχικά θα σταθεροποιηθεί και 

ενδεχομένως να αυξηθεί ο μαθητικός πληθυσμός και στη συνέχεια θα επέλθει η 

μακροπρόθεσμη σταδιακή μείωσή του. Τέλος, η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα 

αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται 

και στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων 

παιδιών και του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  
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Εικόνα 452: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα Δημοτικά Σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Σταυρούπολης 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 12           100% 

2002 10         110% 100% 

2003 12       58% 83% 50% 

2004 7     129% 129% 114% 114% 

2005 14   86% 71% 71% 57% 57% 

2006 9 122% 111% 111% 100% 100% 89% 

2007 13 69% 69% 77% 69% 77% 62% 

2008 7 114% 114% 114% 114% 114% 114% 

2009 6 167% 133% 150% 150% 133% 133% 

2010 7 129% 129% 129% 129% 129%   

2011 3 333% 267% 267% 267%     

2012 4 125% 125% 125%       

2013 6 83% 83%         

2014 13 46%           

Μέσος Όρος 132% 124% 130% 121% 102% 91% 

Πίνακας 447: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Σταυρούπολης  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό 

πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού, σε μαθητές που διαμένουν στη 

Δ.Ε. Σταυρούπολης αλλά γεννήθηκαν και δηλώθηκαν σε άλλη δημοτική ενότητα και, 

τέλος, ίσως να οφείλεται και σε εγγραφές αλλοδαπών μαθητών.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Σταυρούπολης.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Σταυρούπολης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 9 2012-2013 11 12 9 7 11 12 62 

2007 13 2013-2014 9 10 10 9 10 10 58 

2008 7 2014-2015 8 9 10 10 8 6 51 

2009 6 2015-2016 10 8 10 9 8 8 53 

2010 7 2016-2017 9 8 8 9 9 8 51 

2011 3 2017-2018 10 9 9 8 10 8 54 

2012 4 2018-2019 5 8 9 9 8 8 47 

2013 6 2019-2020 5 5 8 9 8 8 43 

2014 13 2020-2021 6 5 5 8 9 8 41 

2015 7 2021-2022 9 16 8 5 3 6 47 

2016 8 2022-2023 11 9 17 7 4 3 50 

2017 10 2023-2024 13 10 9 16 6 4 58 

2018 5 2024-2025 7 12 10 8 13 5 57 

2019 9 2025-2026 12 6 13 10 7 12 60 

2020 6 2026-2027 8 11 7 12 8 6 52 

2021 5 2027-2028 7 7 12 6 10 7 50 

2022 5 2028-2029 7 7 7 11 5 9 46 

2023 5 2029-2030 6 6 7 7 9 5 40 

2024 4 2030-2031 6 6 7 7 6 8 39 

Πίνακας 448: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 
Σταυρούπολης  

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών θα παραμείνει σταθερός με μια βραχυπρόθεσμη 

μικρή αυξητική τάση. Η πρόβλεψη γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  



981 
 

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε παρουσιάζεται το ίδιο περίπου 

ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σταυρούπολης  

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             91% 

2008-2009           143% 60% 

2009-2010         100% 89% 100% 

2010-2011       83% 100% 80% 100% 

2011-2012 10 110% 91% 100% 90% 100% 89% 

2012-2013 14 64% 100% 111% 90% 111% 80% 

2013-2014 10 80% 100% 100% 100% 100% 100% 

2014-2015 12 83% 80% 113% 100% 89% 100% 

2015-2016 8 113% 100% 100% 100% 100%   

2016-2017 10 100% 80% 100% 100%     

2017-2018 7 71% 100% 100%       

2018-2019 6 83% 100%         

2019-2020 7 86%           

Μέσος Όρος 88% 94% 101% 98% 101% 90% 

Πίνακας 449: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Σταυρούπολης  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σταυρούπολης 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 10 2012-2013 11 12 9 7 11 12 62 

2012-2013 14 2013-2014 9 10 10 9 10 10 58 

2013-2014 10 2014-2015 8 9 10 10 8 6 51 

2014-2015 12 2015-2016 10 8 10 9 8 8 53 

2015-2016 8 2016-2017 9 8 8 9 9 8 51 

2016-2017 10 2017-2018 10 9 9 8 10 8 54 

2017-2018 7 2018-2019 5 8 9 9 8 8 47 

2018-2019 6 2019-2020 5 5 8 9 8 8 43 

2019-2020 7 2020-2021 6 5 5 8 9 8 41 

2020-2021 6 2021-2022 5 6 5 5 8 8 37 

2021-2022 11 2022-2023 10 5 6 5 5 7 38 

2022-2023 14 2023-2024 13 9 5 6 5 4 42 

2023-2024 7 2024-2025 6 12 9 5 6 4 42 

2024-2025 13 2025-2026 11 6 12 9 5 5 48 

2025-2026 8 2026-2027 7 11 6 12 9 4 49 

2026-2027 8 2027-2028 7 7 11 6 12 8 50 

2027-2028 7 2028-2029 6 6 7 10 6 11 46 

2028-2029 7 2029-2030 6 6 6 7 11 5 41 

2029-2030 6 2030-2031 6 6 6 6 7 9 40 

Πίνακας 450: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Σταυρούπολης  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός 

των φοιτώντων μαθητών θα παραμείνει σταθερός, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των δύο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στο δημοτικό σχολείο θα παραμείνει σταθερός. 
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Εικόνα 453: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. 

Σταυρούπολης από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΩΝΑ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 51 τ.μ. και πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 48 τ.μ.. 

Δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Σταυρούπολης λειτουργεί ένα (1) μονοθέσιο νηπιαγωγείο στον οικισμό 

του Δαφνώνα. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Διαθέτει μία ευρύχωρη αίθουσα διδασκαλίας. 

✓ Διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Δεν διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 
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✓ Δεν διαθέτει χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο.  

 

 
Εικόνα 454: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο Νηπιαγωγείο Δαφνώνα 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΩΝΑ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΔΑΦΝΩΝΑ 1 13 1 25 25 

Πίνακας 451: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Σταυρούπολης και αποτύπωση της λειτουργίας του  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 455: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Σταυρούπολης 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Το σχολείο λειτουργεί σήμερα με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 41 

μαθητές. 

Το σχολείο διαθέτει έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια άνω των 37,5 τ.μ. και 

εργαστήριο Πληροφορικής (30 τ.μ.).  
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Σταυρούπολης λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο στο οποίο 

λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας. Το σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Έξι (6) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 
Εικόνα 456: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Σταυρούπολης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 
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των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 8 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 48 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος αριθμός 
μαθητών βάσει 

εγγραφών 5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος αριθμός 
μαθητών 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
Σ 

6 41 6 150 48 

Πίνακας 452: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Σταυρούπολης και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 457: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Σταυρούπολης 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου στη Δ.Ε. Σταυρούπολης, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας και φοιτούν 13 

νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στο 

υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο στον οικισμό του Δάφνωνα δύναται η 

λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 25 νηπίων. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σταυρούπολης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Σταυρούπολης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το δημόσιο νηπιαγωγείο που λειτουργεί σήμερα επαρκεί για να 

καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής επισημαίνοντας το γεγονός 

ότι δεν υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές 

της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

13 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

25 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 453: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Σταυρούπολης, διαπίστωση της λειτουργίας του βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 458: Πρόταση της έρευνας για το νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Σταυρούπολης 

 

 
Εικόνα 459: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Σταυρούπολης (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου δημοτικού σχολείου όπου λειτουργούν 

έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 41 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα, βάσει των οποίων στο συγκεκριμένο δημόσιο δημοτικό 

επαρκεί 
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σχολείο δύνανται να λειτουργήσουν 6 τμήματα διδασκαλίας και να 

φοιτήσουν μέχρι 150 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σταυρούπολης, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Σταυρούπολης, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο δημοτικό σχολείο επαρκεί για να 

καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών της ευρύτερης περιοχής. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 6 ΤΜΗΜΑΤΑ 6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

41 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

150 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 454: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου στη Δ.Ε. Χρυσούπολης, αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

  
Εικόνα 460: Πρόταση της έρευνας για το Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης 

 

επαρκεί 
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Εικόνα 461: Γεωγραφική κατανομή των δημόσιων και μειονοτικών δημοτικών σχολείων της Ξάνθης(Ο χάρτης 

αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

 
Εικόνα 462: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων της Ξάνθης για τα οποία προτείνεται η μείωση του 

μαθητικού τους δυναμικού (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και 
επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 
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Εικόνα 463: Γεωγραφική κατανομή δημόσιου και μειονοτικών δημοτικών σχολείων της περιοχής Κιμμερίων(Ο 

χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της 
έρευνας) 

 

 
Εικόνα 464: Γεωγραφική κατανομή του δημόσιου και του μειονοτικού δημοτικού σχολείου περιοχής Μικρού 

Εύμοιρου(Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις 
ανάγκες της έρευνας) 
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Εικόνα 465: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Σταυρούπολης(Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Ξάνθης,  συνοψίζουμε την 

πρότασή μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Κατασκευή δεκαπέντε (15) αιθουσών διδασκαλίας με παράλληλη 

αναπροσαρμογή των σχολικών περιφερειών των νηπιαγωγείων στην πόλη της 

Ξάνθης. Για τη στέγαση αυτών των τμημάτων προτείνεται η κατασκευή πέντε 

(5) σύγχρονων τριθέσιων διδακτηρίων (νηπιαγωγείων). Με την υλοποίηση της 

παραπάνω πρότασης θα επιτευχθεί η μη φοίτηση νηπίων σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ 

και η σημαντική αποσυμφόρηση των υπαρχόντων νηπιαγωγείων, χωρίς να 

παρατηρείται πλέον το φαινόμενο να συγχρωτίζονται πολλά νήπια σε μικρές 

αίθουσες διδασκαλίας. Έτσι θα καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 

ανάγκες φοίτησης των νηπίων της πόλης.  

➢ Κατασκευή ενός (1) σύγχρονου τριθέσιου διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) στον 

οικισμό του Δροσερού. Έτσι θα καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 

ανάγκες φοίτησης των νηπίων του οικισμού. 

➢ Κατασκευή ενός (1) σύγχρονου διδακτηρίου (δημοτικού σχολείου) στην 

Ξάνθη, ώστε να επιτευχθεί, μέσω της πιο εύρυθμης κατανομής του μαθητικού 

πληθυσμού, η αποσυμφόρηση πολλών δημοτικών σχολείων αλλά και, 

γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία όλων των δημοτικών σχολείων. Έτσι θα 

καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών 

της πόλης.    
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➢ Κατασκευή δύο (2) σύγχρονων διδακτηρίων (δημοτικών σχολείων) στον 

οικισμό του Δροσερού, με συνολικά 24 αίθουσες διδασκαλίας, προκειμένου 

να καλυφθούν οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών του οικισμού.  

Επισημαίνουμε επίσης την αναγκαιότητα να εξεταστεί η δυνατότητα 

αναπροσαρμογής των σχολικών περιφερειών στην πόλη της Ξάνθης, ώστε να γίνει 

ορθολογικότερη κατανομή του μαθητικού πληθυσμού. 

Θεωρούμε ότι προτεραιότητα χρήζει η κατασκευή των διδακτηρίων για τη 

στέγαση των νηπιαγωγείων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υλοποίηση όλης ή 

μέρους της παραπάνω πρότασης, προτείνεται συμπληρωματικά η κατασκευή 

αιθουσών στους χώρους των νηπιαγωγείων όπου είναι εγκατεστημένες οι αίθουσες 

ΠΡΟΚΑΤ και η μίσθωση χώρων που πληρούν όσο το δυνατόν περισσότερα κριτήρια 

για λειτουργία σύγχρονων νηπιαγωγείων.  

Όσον αφορά στην πρότασή μας για την κατασκευή διδακτηρίων δημοτικών 

σχολείων, θεωρούμε πως πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την κατασκευή 

διδακτηρίων στον οικισμό του Δροσερού.  
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2.4.2 Δήμος Αβδήρων 

2.4.2.1 Δημοτική Ενότητα Αβδήρων 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Αβδήρων από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία 

τους, λόγω συγχώνευσης, τέσσερα (4) νηπιαγωγεία στην περιοχή του Πόρτο Λάγους 

(Νέας Κεσσάνης, Μάνδρας, Μυρωδάτου, Πόρτο Λάγους). Σήμερα λειτουργεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 45 νήπια Α΄ και Β΄ 

ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Αβδήρων από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία 

τους, λόγω συγχώνευσης, τρία δημοτικά σχολεία (Μάνδρας, Νέας Κεσσάνης και 

Πόρτο Λάγους). Σήμερα λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο με επτά (7) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 97 μαθητές και μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Αβδήρων δεν λειτουργούν Μειονοτικά Δημοτικά 

Σχολεία. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Αβδήρων παρουσίασαν μια πολύ σημαντική 

αύξηση το έτος 2012, στη συνέχεια εμφάνισαν μια σταθεροποιητική πορεία ενώ όλες 

οι προβολές δείχνουν πως ξεκινά μια περίοδος σταδιακής μικρής, αλλά σημαντικής, 

αύξησης των γεννήσεων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά.  

 

 

 



996 
 

 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Αβδήρων 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 17 17 17 17 

2001 22 22 22 22 

2002 20 20 20 20 

2003 23 23 23 23 

2004 20 20 20 20 

2005 18 18 18 18 

2006 19 19 19 19 

2007 13 13 13 13 

2008 21 21 21 21 

2009 19 19 19 19 

2010 23 23 23 23 

2011 39 39 39 39 

2012 68 68 68 68 

2013 45 45 45 45 

2014 31 31 31 31 

2015 26 26 26 26 

2016 39 39 39 39 

2017 21 21 21 21 

2018 26 26 26 26 

2019 32 32 32 32 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 33 33 37 31 

2021 34 35 38 36 

2022 35 37 39 37 

2023 36 38 40 37 

2024 37 40 41 38 

2025 38 42 42 39 

2026 39 44 43 40 

2027 40 46 44 40 

2028 42 48 45 41 

2029 43 50 46 41 

2030 44 53 47 42 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 159% 209% 175% 149% 

2010-2030 91% 129% 103% 84% 

2019-2030 38% 64% 46% 32% 

Πίνακας 455: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Αβδήρων (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι όλες οι προβολές παρουσιάζουν αύξηση των γεννήσεων. 
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Εικόνα 466: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Αβδήρων με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Αβδήρων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 19 2011-2012 8 42% 

2007 13 2012-2013 12 92% 

2008 21 2013-2014 17 81% 

2009 19 2014-2015 13 68% 

2010 23 2015-2016 16 70% 

2011 39 2016-2017 23 59% 

2012 68 2017-2018 14 21% 

2013 45 2018-2019 23 51% 

2014 31 2019-2020 10 32% 

2015 26 2020-2021 19 73% 

Μέσος όρος 59% 

Πίνακας 456: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Αβδήρων 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος από τον αριθμό των παιδιών που 

γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Αβδήρων. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των 

ετών, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 41% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή 

λόγο αυτής της μείωσης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να υποθέσουμε πως 

πιθανότατα οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αστικοποίηση), 

στη μετανάστευση, αλλά και σε ενδεχόμενη διαρροή φοίτησης των νηπίων της 

μουσουλμανικής μειονότητας. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα αξιόπιστο 

δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα επόμενα 

δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων νηπίων της 

προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον 

εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Αβδήρων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 19 2011-2012   8 

2007 13 2012-2013   12 

2008 21 2013-2014   17 

2009 19 2014-2015   13 

2010 23 2015-2016   16 

2011 39 2016-2017   23 

2012 68 2017-2018   14 

2013 45 2018-2019   23 

2014 31 2019-2020   10 

2015 26 2020-2021 26 19 

2016 39 2021-2022 14 23 

2017 21 2022-2023 17 12 

2018 26 2023-2024 21 15 

2019 32 2024-2025 25 19 

2020 37 2025-2026 26 22 

2021 38 2026-2027 26 22 

2022 39 2027-2028 27 23 

2023 40 2028-2029 27 24 

2024 41 2029-2030 28 24 

2025 42 2030-2031 29 25 

Πίνακας 457: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Αβδήρων 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον σχολικό 

έτος, διαφαίνεται μια σταδιακή αύξηση του αριθμού των φοιτώντων νηπίων. Τέλος, 
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τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται 

στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η απόκλιση μεταξύ των γεννηθέντων 

παιδιών και του αριθμού που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 467: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Αβδήρων 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 22           64% 

2002 20         65% 60% 

2003 23       87% 87% 87% 

2004 20     85% 85% 100% 85% 

2005 18   139% 150% 150% 156% 156% 

2006 19 89% 79% 89% 89% 89% 111% 

2007 13 100% 85% 108% 100% 100% 100% 

2008 21 95% 90% 95% 95% 81% 81% 

2009 19 84% 79% 74% 63% 68% 68% 

2010 23 70% 78% 70% 70% 70%   

2011 39 54% 49% 49% 46%     

2012 68 21% 24% 24%       

2013 45 58% 58%         

2014 31 26%           

Μέσος Όρος 66% 76% 83% 87% 91% 90% 

Πίνακας 458: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Αβδήρων  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση (34%) μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό 

πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού (αστικοποίηση κτλ.) και στη 

μετανάστευση. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Αβδήρων.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Αβδήρων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 19 2012-2013 17 25 17 20 13 14 106 

2007 13 2013-2014 13 15 27 17 20 12 104 

2008 21 2014-2015 20 11 17 27 20 20 115 

2009 19 2015-2016 16 19 14 17 28 17 111 

2010 23 2016-2017 16 15 20 13 17 28 109 

2011 39 2017-2018 21 18 14 20 13 21 107 

2012 68 2018-2019 14 19 16 12 17 13 91 

2013 45 2019-2020 26 16 19 16 13 17 107 

2014 31 2020-2021 8 26 16 18 16 13 97 

2015 26 2021-2022 17 23 37 59 35 21 193 

2016 39 2022-2023 26 20 26 39 62 35 207 

2017 21 2023-2024 14 29 21 27 41 61 194 

2018 26 2024-2025 17 16 32 23 28 41 157 

2019 32 2025-2026 21 20 17 34 24 28 144 

2020 37 2026-2027 25 24 21 18 35 23 147 

2021 38 2027-2028 25 28 26 23 19 35 157 

2022 39 2028-2029 26 29 31 28 24 19 156 

2023 40 2029-2030 27 30 31 32 29 23 172 

2024 41 2030-2031 27 30 32 33 34 29 185 

Πίνακας 459: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Αβδήρων 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί 

σταδιακά μεγάλη αύξηση του αριθμού των μαθητών στο δημοτικό σχολείο σε σημείο 

που ενδεχομένως να παρατηρηθεί διπλασιασμός των μαθητών, υπό την προϋπόθεση 

ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα 

και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό τον μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε στην 

Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων  

που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νηπίων που 
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γράφτηκε στην Α’ τάξη είναι κατά 16% μεγαλύτερο ενώ ο μέσος όρος του ποσοστού 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, 

παρουσιάζουν το ίδιο περίπου ποσοστό και είναι κοντά στο 100% (97-105%). 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αβδήρων  

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             92% 

2008-2009           100% 100% 

2009-2010         100% 118% 85% 

2010-2011       108% 100% 104% 100% 

2011-2012 8 213% 88% 113% 100% 100% 124% 

2012-2013 12 108% 85% 127% 93% 100% 100% 

2013-2014 17 118% 95% 105% 100% 85% 100% 

2014-2015 13 123% 94% 93% 86% 108% 100% 

2015-2016 16 100% 113% 89% 100% 100%   

2016-2017 23 91% 90% 100% 95%     

2017-2018 14 100% 114% 100%       

2018-2019 23 113% 100%         

2019-2020 10 80%           

Μέσος Όρος 116% 97% 105% 97% 102% 100% 

Πίνακας 460: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
της Δ.Ε. Αβδήρων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Αβδήρων. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν 

από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η 

πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων 

βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αβδήρων 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 8 2012-2013 17 25 17 20 13 14 106 

2012-2013 12 2013-2014 13 15 27 17 20 12 104 

2013-2014 17 2014-2015 20 11 17 27 20 20 115 

2014-2015 13 2015-2016 16 19 14 17 28 17 111 

2015-2016 16 2016-2017 16 15 20 13 17 28 109 

2016-2017 23 2017-2018 21 18 14 20 13 21 107 

2017-2018 14 2018-2019 14 19 16 12 17 13 91 

2018-2019 23 2019-2020 26 16 19 16 13 17 107 

2019-2020 10 2020-2021 8 26 16 18 16 13 97 

2020-2021 19 2021-2022 22 8 27 15 18 16 107 

2021-2022 23 2022-2023 27 21 8 26 16 18 117 

2022-2023 12 2023-2024 14 26 22 8 27 16 113 

2023-2024 15 2024-2025 18 14 27 22 8 27 115 

2024-2025 19 2025-2026 22 17 15 26 22 8 110 

2025-2026 22 2026-2027 25 21 18 14 27 22 128 

2026-2027 22 2027-2028 26 25 22 18 14 27 132 

2027-2028 23 2028-2029 27 25 26 22 18 14 132 

2028-2029 24 2029-2030 27 26 27 25 22 18 145 

2029-2030 24 2030-2031 28 27 27 26 25 22 155 

Πίνακας 461: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Αβδήρων  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι και με αυτή 

τη μέθοδο πρόβλεψης διαπιστώνεται ότι, σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα 

φοίτησης μαθητών, θα σημειωθεί μεγάλη αύξηση του μαθητικού πληθυσμού για την 

επόμενη δεκαετία, σε ποσοστό έως και 60%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Αβδήρων 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις δυο προαναφερόμενες 

μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι παρά τη 

σχετική απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων, προβλέπεται μεγάλη αύξηση του 

μαθητικού πληθυσμού, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα. 
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Εικόνα 468: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Αβδήρων από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 45 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 72 και 64 τ.μ., περίπου, αντίστοιχα. Διαθέτει 

επίσης πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 45 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων:   

Στη Δ.Ε. Αβδήρων λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο στα Άβδηρα με δύο (2) 

τμήματα διδασκαλίας. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο.   

✓ Διαθέτει δύο (2) μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Διαθέτει πολυδύναμο χώρο με επιφάνεια 45 τ.μ. 

✓ Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 
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Εικόνα 469: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Αβδήρων 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 45 έως 50.  
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΒΔΗΡΩΝ 2 45 2 50 45 

Πίνακας 462: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Αβδήρων και αποτύπωση της λειτουργίας του βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 470: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Αβδήρων 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, Τμήμα Ένταξης και Τάξη 

Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 97 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ. περίπου. 

o Μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 36 τ.μ. 
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o Αίθουσα για το πρόγραμμα του ολοήμερου προγράμματος (σίτιση) επιφάνειας 15 

τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 16 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 89 τ.μ. 

Το Τμήμα Ένταξης και η Τάξη Υποδοχής λειτουργούν σε βοηθητικό χώρο. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Αβδήρων λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο στο οποίο λειτουργούν 

επτά (7) τμήματα διδασκαλίας. Το σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο.    

✓ Πέντε (5) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας 20 τ.μ. (δεν πληροί το κριτήριο 

χωρητικότητας). 

✓ Λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Διαθέτει μικρή αίθουσα – χώρο για τη λειτουργία του ολοημέρου (σίτιση). 

✓ Διαθέτει μικρό Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Διαθέτει Γυμναστήριο. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

✓ Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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Εικόνα 471: Καταλληλότητα αιθουσών δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Αβδήρων 

 

 
Εικόνα 472: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Αβδήρων 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  
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o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, με την 

προϋπόθεση ότι μία (1) αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ. θα λειτουργεί ως αίθουσα 

διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό δεκατριών (13) μαθητών. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 138 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 96 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
Αριθμός 
μαθητών 

ΑΒΔΗΡΩΝ 7 97 6 138 96 

Πίνακας 463: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Αβδήρων και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 473: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Αβδήρων 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου στη Δ.Ε. Αβδήρων, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 

45 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία 

δύνανται να λειτουργήσουν 2 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 50 νήπια. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Αβδήρων, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Αβδήρων, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο στην πόλη των Αβδήρων 

επαρκεί οριακά για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης 

περιοχής. 

Επισημαίνουμε επίσης το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο δημόσιο νηπιαγωγείο 

δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές 

της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

45 
ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

από 45 έως 
50 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 464: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Αβδήρων, διαπίστωση λειτουργίας τους  βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 474: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Αβδήρων 

  
Εικόνα 475: Γεωγραφική κατανομή Νηπιαγωγείου Δ.Ε. Αβδήρων (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

επαρκεί 

οριακά 
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Δημόσια Δημοτικά Σχολεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου δημοτικού σχολείου στον οικισμό των 

Αβδήρων, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας 

στα οποία φοιτούν 97 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο δημόσιο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. 

Αβδήρων δύνανται να λειτουργήσουν 6 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την 

τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 

96 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 138 

μαθητές. 

Γ) Την πρόταση της έρευνας για τη μη λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους 

χώρους και σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Δ) Τη λειτουργία των πρόσθετων τμημάτων (Τμήμα Ένταξης, Τάξη Υποδοχής κ.λπ.) 

στο Δημοτικό Σχολείο Αβδήρων. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα διδασκαλίας ανέρχεται στους 16 περίπου μαθητές. 

ΣΤ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Αβδήρων, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Ζ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Αβδήρων, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Προτείνεται η προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας προκειμένου να 

επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (λειτουργία 7 τμημάτων διδασκαλίας, 

λειτουργία Τμήματος Ένταξης, λειτουργία Τάξης Υποδοχής κ.ά.) και να καλυφθούν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής. 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 7 ΤΜΗΜΑΤΑ 6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
2 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

97 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 96 έως 
138 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

50 

Πίνακας 465: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Αβδήρων, αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 476: Πρόταση της έρευνας για το δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Αβδήρων 

 
Εικόνα 477:  Γεωγραφική κατανομή δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Αβδήρων (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Προσθήκη  

δύο (2) 

αιθουσών  
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2.4.2.2 Δημοτική Ενότητα Βιστωνίδας 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Βιστωνίδας από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει ιδρυθεί ένα 

νηπιαγωγείο (Μαγικού) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης και 

λόγω κατάργησης, έξι (6) νηπιαγωγεία (Διομήδειας, Κατραμίου, Κουτσού, Πηγαδίων, 

Πετεινού και Μαγικού). Σήμερα λειτουργούν έξι (6) νηπιαγωγεία με δέκα (10) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 155 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Βιστωνίδας από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν προαχθεί τρία (3) 

δημοτικά σχολεία (Γενισέας, Διομήδειας και Πετεινού) ενώ έχουν παύσει τη λειτουργία 

τους, λόγω συγχώνευσης, έξι (6) δημοτικά σχολεία (Αυξέντιου, Βαφέικων, Κουτσού, 

Λευκόπετρας, Πηγαδίων και Μαγικού). Σήμερα λειτουργούν τέσσερα (4) δημοτικά 

σχολεία με είκοσι εννέα (29) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 493 μαθητές και 

μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Βιστωνίδας λειτουργούν έξι (6) Μειονοτικά Δημοτικά 

Σχολεία στα οποία φοιτούν 118 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι στη Δ.Ε. Βιστωνίδας μετά τις μεγάλες αυξήσεις στις γεννήσεις κατά τα έτη 2009 και 

2010 επήλθε μεγάλη μείωση των γεννήσεων το έτος 2011. Από το 2012 μέχρι και 

σήμερα καταγράφεται μια σταθεροποίηση των γεννήσεων με μικρές αυξομειώσεις, 

με βάση τις γεννήσεις του έτους 2011. Για την επόμενη δεκαετία και λαμβάνοντας ως 

σημείο αναφοράς τις γεννήσεις του έτους 2019, οι τρεις προβολές δείχνουν μια 

σταδιακή μικρή μείωση των γεννήσεων ενώ, αντιθέτως, η γεωμετρική προβολή με 

βάση τα τελευταία 5 έτη δείχνει αύξηση των γεννήσεων.  
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Βιστωνίδας 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 98 98 98 98 

2001 95 95 95 95 

2002 75 75 75 75 

2003 75 75 75 75 

2004 84 84 84 84 

2005 94 94 94 94 

2006 91 91 91 91 

2007 94 94 94 94 

2008 89 89 89 89 

2009 111 111 111 111 

2010 106 106 106 106 

2011 68 68 68 68 

2012 44 44 44 44 

2013 77 77 77 77 

2014 74 74 74 74 

2015 72 72 72 72 

2016 61 61 61 61 

2017 76 76 76 76 

2018 61 61 61 61 

2019 79 79 79 79 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 80 78 67 73 

2021 81 77 65 70 

2022 82 76 64 69 

2023 83 75 63 65 

2024 84 74 61 64 

2025 85 73 60 63 

2026 87 72 58 62 

2027 88 71 57 60 

2028 89 70 56 59 

2029 90 69 54 61 

2030 91 68 53 57 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λ

ή
ς 

2000-2030 -7% -31% -46% -42% 

2010-2030 -14% -36% -50% -46% 

2019-2030 15% -14% -33% -28% 

Πίνακας 466: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Βιστωνίδας (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι η γεωμετρική προβολή των τελευταίων πέντε ετών προβλέπει 

αύξηση των γεννήσεων, σε σχέση με τον αριθμό του έτους 2019, ενώ οι υπόλοιπες 

τρεις προβολές προβλέπουν σταδιακή μείωση.  
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Εικόνα 478: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Βιστωνίδας με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Βιστωνίδας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 91 2011-2012 54 59% 

2007 94 2012-2013 110 117% 

2008 89 2013-2014 110 124% 

2009 111 2014-2015 117 105% 

2010 106 2015-2016 107 101% 

2011 68 2016-2017 99 146% 

2012 44 2017-2018 101 230% 

2013 77 2018-2019 82 106% 

2014 74 2019-2020 91 123% 

2015 72 2020-2021 72 100% 

Μέσος όρος 121% 

Πίνακας 467: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Βιστωνίδας 
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Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι στα περισσότερα σχολικά έτη ο 

αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μεγαλύτερος από τον 

αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Βιστωνίδας. 

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των ετών, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 21% 

περισσότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο αυτής της αύξησης δεν γνωρίζουμε, 

μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μία πιθανότητα είναι ότι ένα 

ποσοστό των παιδιών να γεννήθηκε σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές άλλης 

δημοτικής ενότητας (η δήλωση της γέννησης ενός παιδιού γίνεται στην πόλη γέννησης 

και όχι στην πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων). Επίσης μπορεί να οφείλεται σε 

εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων που είναι εγγεγραμμένοι σε άλλες δημοτικές 

ενότητες αλλά διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Βιστωνίδας. Τέλος, μπορεί 

να οφείλεται και σε εγγραφές αλλοδαπών νηπίων. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα αξιόπιστο 

δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα επόμενα 

δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων νηπίων της 

προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον 

εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Βιστωνίδας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 91 2011-2012   54 

2007 94 2012-2013   110 

2008 89 2013-2014   110 

2009 111 2014-2015   117 

2010 106 2015-2016   107 

2011 68 2016-2017   99 

2012 44 2017-2018   101 

2013 77 2018-2019   82 

2014 74 2019-2020   91 

2015 72 2020-2021 83 72 

2016 61 2021-2022 103 74 

2017 76 2022-2023 83 92 

2018 61 2023-2024 107 74 

2019 79 2024-2025 91 96 

2020 67 2025-2026 89 81 

2021 65 2026-2027 87 79 

2022 64 2027-2028 85 77 
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2023 63 2028-2029 83 76 

2024 61 2029-2030 81 74 

2025 60 2030-2031 79 72 

Πίνακας 468: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Βιστωνίδας 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον σχολικό 

έτος, διαφαίνεται ότι ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων για τα επόμενα έτη θα 

παραμείνει σταθερός με ορισμένες αυξητικές διακυμάνσεις. Τέλος, τα αποτελέσματα 

των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα και είναι εμφανής η ύπαρξη απόκλισης μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών 

και του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 479: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 
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Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Βιστωνίδας  
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 95           95% 

2002 75         119% 101% 

2003 75       108% 97% 99% 

2004 84     111% 114% 113% 110% 

2005 94   79% 93% 93% 91% 91% 

2006 91 92% 85% 88% 86% 79% 81% 

2007 94 81% 77% 95% 80% 77% 86% 

2008 89 102% 111% 110% 106% 100% 101% 

2009 111 79% 82% 78% 79% 79% 82% 

2010 106 75% 74% 81% 83% 86%   

2011 68 107% 103% 113% 116%     

2012 44 175% 164% 168%       

2013 77 94% 97%         

2014 74 112%           

Μέσος Όρος 102% 97% 104% 96% 93% 94% 

Πίνακας 469: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Βιστωνίδας χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μικρή απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το ποσοστό αυτό 

είναι απολύτως φυσιολογικό και είναι αποτέλεσμα κυρίως της εσωτερικής 

μετακίνησης του πληθυσμού. 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών 

συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των μειονοτικών σχολείων και 

διαπιστώνουμε ότι παρατηρείται μια αρκετά μεγάλη απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα ο 

αριθμός των παιδιών που φοίτησαν στο δημοτικό σχολείο είναι κατά 21-35% 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των γεννήσεων. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται σε 

γεννήσεις παιδιών σε άλλη δημοτική ενότητα (όπου και δηλώθηκαν) καθώς και σε 

μετακινήσεις πληθυσμού στη Δ.Ε. Βιστωνίδας από άλλη δημοτική ενότητα. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ  

Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 
του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Βιστωνίδας  

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 95           119% 

2002 75         168% 151% 

2003 75       141% 128% 127% 

2004 84     139% 140% 135% 132% 

2005 94   111% 126% 119% 118% 114% 

2006 91 118% 113% 116% 112% 104% 105% 

2007 94 114% 105% 124% 115% 109% 121% 

2008 89 126% 134% 138% 126% 121% 122% 

2009 111 102% 104% 100% 100% 101% 104% 

2010 106 101% 98% 107% 105% 108%   

2011 68 143% 138% 151% 153%     

2012 44 223% 211% 209%       

2013 77 112% 116%         

2014 74 130%           

Μέσος Όρος 130% 126% 135% 123% 121% 122% 

Πίνακας 470: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Βιστωνίδας με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Βιστωνίδας.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη,  Δ.Ε. Βιστωνίδας 

 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 91 2012-2013 84 74 93 81 89 90 511 

2007 94 2013-2014 76 77 87 96 73 76 485 

2008 89 2014-2015 91 72 80 87 95 74 499 
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2009 111 2015-2016 88 99 89 78 86 92 532 

2010 106 2016-2017 80 91 98 75 72 86 502 

2011 68 2017-2018 73 78 87 94 72 74 478 

2012 44 2018-2019 77 70 86 88 89 81 491 

2013 77 2019-2020 72 72 77 88 88 90 487 

2014 74 2020-2021 83 75 74 79 91 91 493 

2015 72 2021-2022 73 72 80 42 64 100 431 

2016 61 2022-2023 62 70 77 74 41 64 388 

2017 76 2023-2024 78 59 75 71 72 41 396 

2018 61 2024-2025 62 74 64 69 69 72 410 

2019 79 2025-2026 81 59 79 59 67 70 414 

2020 67 2026-2027 68 76 64 73 57 68 406 

2021 65 2027-2028 67 65 82 59 71 57 400 

2022 64 2028-2029 65 63 69 76 57 71 402 

2023 63 2029-2030 64 62 68 64 74 57 389 

2024 61 2030-2031 62 61 67 63 62 74 389 

Πίνακας 471: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 
Βιστωνίδας χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα φοίτησης της Δ.Ε. Βιστωνίδας με 

τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Βιστωνίδας  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 91 2012-2013 107 104 117 106 126 113 673 

2007 94 2013-2014 107 103 118 118 96 113 655 

2008 89 2014-2015 112 99 106 112 113 95 637 

2009 111 2015-2016 113 119 117 102 111 111 673 

2010 106 2016-2017 107 115 123 108 95 107 655 

2011 68 2017-2018 97 104 111 112 102 96 622 

2012 44 2018-2019 98 94 113 111 108 114 638 

2013 77 2019-2020 86 93 103 111 112 109 614 

2014 74 2020-2021 96 89 92 104 115 115 611 

2015 72 2021-2022 93 93 104 54 83 129 556 

2016 61 2022-2023 79 90 100 95 53 83 500 

2017 76 2023-2024 99 77 97 91 93 54 510 

2018 61 2024-2025 79 95 82 89 90 94 529 

2019 79 2025-2026 102 77 102 75 87 90 534 

2020 67 2026-2027 86 99 82 94 74 88 523 
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2021 65 2027-2028 85 84 106 75 92 74 517 

2022 64 2028-2029 83 82 90 98 74 92 519 

2023 63 2029-2030 81 80 88 82 96 74 502 

2024 61 2030-2031 79 79 86 81 81 96 502 

Πίνακας 472: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Βιστωνίδας με τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 

ποσοστό περίπου 21% στα δημοτικά σχολεία μη συμπεριλαμβανομένων των 

μαθητών των μειονοτικών  σχολείων  και σε ποσοστό περίπου 18% στα δημοτικά 

σχολεία συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών  σχολείων, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό 

των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό τον μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε στην 

Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, όπου παρατηρούμε ότι και στις δυο περιπτώσεις 

παρουσιάζεται το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη,  Δ.Ε. Βιστωνίδας  
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             85% 

2008-2009           90% 101% 

2009-2010         103% 99% 97% 

2010-2011       118% 100% 99% 100% 

2011-2012 54 156% 92% 104% 98% 92% 103% 

2012-2013 110 69% 95% 124% 84% 96% 113% 

2013-2014 110 83% 109% 99% 96% 95% 101% 

2014-2015 117 75% 103% 96% 101% 100% 103% 
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2015-2016 107 75% 98% 110% 102% 103%   

2016-2017 99 74% 96% 110% 103%     

2017-2018 101 76% 94% 103%       

2018-2019 82 88% 104%         

2019-2020 91 91%           

Μέσος Όρος 87% 99% 108% 98% 97% 100% 

Πίνακας 473: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 
Βιστωνίδας, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Βιστωνίδας  

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             90% 

2008-2009           91% 99% 

2009-2010         101% 96% 98% 

2010-2011       113% 95% 99% 96% 

2011-2012 54 198% 96% 103% 96% 93% 101% 

2012-2013 110 97% 93% 118% 92% 94% 112% 

2013-2014 110 102% 106% 103% 91% 96% 101% 

2014-2015 117 97% 102% 97% 100% 101% 103% 

2015-2016 107 100% 97% 109% 98% 104%   

2016-2017 99 98% 97% 110% 101%     

2017-2018 101 97% 95% 99%       

2018-2019 82 105% 103%         

2019-2020 91 105%           

Μέσος Όρος 111% 99% 106% 97% 97% 100% 

Πίνακας 474: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 
Βιστωνίδας, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Βιστωνίδας. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς/με τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση 

Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Βιστωνίδας  

 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 54 2012-2013 84 74 93 81 89 90 511 

2012-2013 110 2013-2014 76 77 87 96 73 76 485 

2013-2014 110 2014-2015 91 72 80 87 95 74 499 

2014-2015 117 2015-2016 88 99 89 78 86 92 532 

2015-2016 107 2016-2017 80 91 98 75 72 86 502 

2016-2017 99 2017-2018 73 78 87 94 72 74 478 

2017-2018 101 2018-2019 77 70 86 88 89 81 491 

2018-2019 82 2019-2020 72 72 77 88 88 90 487 

2019-2020 91 2020-2021 83 75 74 79 91 91 493 

2020-2021 72 2021-2022 63 82 81 73 76 91 466 

2021-2022 74 2022-2023 65 62 88 80 70 77 442 

2022-2023 92 2023-2024 80 64 67 87 77 71 446 

2023-2024 74 2024-2025 65 79 69 66 84 77 440 

2024-2025 96 2025-2026 84 64 86 68 64 84 449 

2025-2026 81 2026-2027 71 83 69 84 65 64 435 

2026-2027 79 2027-2028 69 70 89 68 81 66 443 

2027-2028 77 2028-2029 68 68 75 88 65 82 446 

2028-2029 76 2029-2030 66 67 74 74 85 66 431 

2029-2030 74 2030-2031 65 65 72 72 72 85 431 

Πίνακας 475: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Βιστωνίδας χωρίς τους μαθητές των 
μειονοτικών σχολείων 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη,  Δ.Ε. Βιστωνίδας 

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 54 2012-2013 107 104 117 106 126 113 673 

2012-2013 110 2013-2014 107 103 118 118 96 113 655 

2013-2014 110 2014-2015 112 99 106 112 113 95 637 

2014-2015 117 2015-2016 113 119 117 102 111 111 673 

2015-2016 107 2016-2017 107 115 123 108 95 107 655 

2016-2017 99 2017-2018 97 104 111 112 102 96 622 

2017-2018 101 2018-2019 98 94 113 111 108 114 638 

2018-2019 82 2019-2020 86 93 103 111 112 109 614 

2019-2020 91 2020-2021 96 89 92 104 115 115 611 

2020-2021 72 2021-2022 80 95 95 89 101 115 574 

2021-2022 74 2022-2023 82 79 101 92 86 101 540 

2022-2023 92 2023-2024 102 81 84 98 89 86 540 

2023-2024 74 2024-2025 82 101 86 81 94 89 533 

2024-2025 96 2025-2026 106 81 107 83 79 94 551 

2025-2026 81 2026-2027 90 105 86 104 81 79 544 

2026-2027 79 2027-2028 88 88 112 83 101 81 552 
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2027-2028 77 2028-2029 86 87 94 108 81 100 556 

2028-2029 76 2029-2030 84 85 92 91 104 81 538 

2029-2030 74 2030-2031 82 83 90 89 88 104 538 

Πίνακας 476: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Βιστωνίδας με τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό περίπου 13% τόσο στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους 

μαθητές των μειονοτικών  σχολείων  όσο και στα δημοτικά σχολεία με τους μαθητές 

των μειονοτικών  σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Βιστωνίδας 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις δυο προαναφερόμενες 

μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει 

πολύ μικρή απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα 

συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία για την επόμενη δεκαετία θα παρουσιάσει μια μικρή μείωση. 

 
Εικόνα 480: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Βιστωνίδας από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 
σχολείων) 
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Εικόνα 481: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Βιστωνίδας από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών 
σχολείων) 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 35 

νήπια ενώ λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 40 τ.μ. περίπου. Διαθέτει επίσης αίθουσα επιφάνειας 21 τ.μ. για τη 

λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. Διαθέτει επίσης πολυδύναμο χώρο με επιφάνεια 

35 τ.μ. περίπου. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΦΕΪΚΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 12 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας 54 τ.μ. περίπου έκαστη. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 30 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 42 και 44 τ.μ., περίπου, αντίστοιχα. Διαθέτει 

επίσης έναν πολύ μικρό χώρο για τη λειτουργία τραπεζαρίας – κουζίνας. Ο αύλειος 

χώρος του είναι επαρκής. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΙΚΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 39 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει τρεις (3) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 24, 57 και 57 τ.μ., περίπου, αντίστοιχα. Διαθέτει 

επίσης τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 17 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΖΥΓΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 40 τ.μ. περίπου. Ο αύλειος χώρος του είναι 

επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΝΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 26 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 48 τ.μ. περίπου. Διαθέτει επίσης 

χώρο για τη λειτουργία τραπεζαρίας – κουζίνας και επαρκή αύλειο χώρο.  

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Βιστωνίδας λειτουργούν δύο (2) μονοθέσια και τέσσερα (4) διθέσια 

νηπιαγωγεία. Τα νηπιαγωγεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Διαθέτουν γενικά ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Ένα (1) μόνο νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Τρία (3) νηπιαγωγεία διαθέτουν χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο.  

✓ Στο μοναδικό νηπιαγωγείο όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης διατίθεται 

ξεχωριστή αίθουσα. 
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Εικόνα 482: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Βιστωνίδας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 35.  
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΦΕΪΚΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 36 έως 44.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 35.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΙΚΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 51 έως 56.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΖΥΓΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 16 

φοιτώντων νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΝΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 32 έως 38.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Βιστωνίδας 

είναι δυνατή η λειτουργία δώδεκα (12) τμημάτων διδασκαλίας στα οποία μπορούν 

να φοιτήσουν μέχρι 224 νήπια. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 2 35 2 35 30 

ΒΑΦΕΪΚΩΝ 1 12 2 44 36 

ΓΕΝΙΣΕΑΣ 2 30 2 35 30 

ΜΑΓΙΚΟΥ  2 39 3 56 51 

ΝΕΟΥ ΖΥΓΟΥ  1 13 1 16 16 

ΣΟΥΝΙΟΥ 2 26 2 38 32 

ΣΥΝΟΛΟ 10 155 12 224 195 

Πίνακας 477: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Βιστωνίδας και αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 483: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Βιστωνίδας 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

114 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 15 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 42 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 72 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

144 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ. έκαστη. 

o Δύο (2) αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 15 τ.μ. 

Η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 

Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΕΙΝΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

127 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας12 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 36 τ.μ., το οποίο λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 

Η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και Τάξη Υποδοχής. Κατά το 

τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 108 μαθητές. 
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Διαθέτει 4 αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας και δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ. έκαστη. Διαθέτει, τέλος, Εργαστήριο 

Πληροφορικής, επιφάνειας18 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Βιστωνίδας λειτουργούν τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν είκοσι εννέα (29) τμήματα διδασκαλίας. Τα σχολεία λειτουργούν σε 

δημόσιους ιδιόκτητους χώρους.   

✓ Είκοσι μία (21) αίθουσες πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Τρεις (3) αίθουσες δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Λειτουργούν πέντε (5) αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Κανένα σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα για το ολοήμερο πρόγραμμα. 

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Γυμναστήριο. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. 

✓ Όσον αφορά τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής, σε ένα (1) μόνο δημοτικό 

σχολείο υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα ενώ στα υπόλοιπα τρία (3) λειτουργεί σε 

βοηθητικούς χώρους. 

✓ Τμήματα Ένταξης λειτουργούν σε τρία (3) δημοτικά σχολεία. Από αυτά ένα (1) 

μόνο δημοτικό σχολείο διαθέτει ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία του. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο. 
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Εικόνα 484: Καταλληλότητα αιθουσών δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Βιστωνίδας 

 
Εικόνα 485: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Βιστωνίδας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας. 
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 125 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 85 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες με επιφάνεια 30 τ.μ. έκαστη θα λειτουργούν 

ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό 

μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό σαράντα (40) μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 115 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 90 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΕΙΝΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 175 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 126 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, με την 

προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες με επιφάνεια 30 τ.μ. έκαστη θα λειτουργούν ως 

αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό 

μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό σαράντα (40) μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 140 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 
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Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 102 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μέγιστος 

αριθμός μαθητών 

ΓΕΝΙΣΕΑΣ 7 114 5 125 85 

ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ 8 144 5 115 90 

ΠΕΤΕΙΝΟΥ  8 127 7 175 126 

ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ  6 108 6 140 102 

ΣΥΝΟΛΟ 29 493 23 555 403 

Πίνακας 478: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Βιστωνίδας και αποτύπωση της λειτουργίας 
τους  βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 486: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Βιστωνίδας 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των έξι (6) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Βιστωνίδας, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας στα 

οποία φοιτούν 155 νήπια. 
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Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία 

στα υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 12 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 224 νήπια. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Βιστωνίδας, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Βιστωνίδας, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Βιστωνίδας 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης 

περιοχής. 

Επισημαίνουμε επίσης το γεγονός ότι στα παραπάνω δημόσια νηπιαγωγεία 

δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές 

της ΚτπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 10 ΤΜΗΜΑΤΑ 12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

155 

ΕΥΡΟΣ 
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 

ΝΗΠΙΩΝ 

από 195 
έως 224 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 479: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Βιστωνίδας, διαπίστωση λειτουργίας 
τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 487: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Βιστωνίδας 

επαρκούν 
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Εικόνα 488: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων Δ.Ε. Βιστωνίδας (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων δημοτικών σχολείων 

στους οικισμούς της Δ.Ε. Βιστωνίδας, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν 

είκοσι εννέα (29) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 493 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα υπάρχοντα δημόσια δημοτικά 

σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 23 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την 

τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 

403 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά 

τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 555 

μαθητές. 

Γ) Την πρόταση της έρευνας για τη μη λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους 

χώρους και σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Δ) Τη λειτουργία των πρόσθετων τμημάτων (Τμήμα Ένταξης, Τάξη Υποδοχής κ.λπ.) 

στα δημοτικά σχολεία. 

Ε) Το γεγονός ότι στο Δ.Σ. Διομήδειας δεν λειτουργεί εργαστήριο πληροφορικής. 

ΣΤ) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 18 περίπου μαθητές. 

Ζ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Βιστωνίδας, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 
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Η) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Βιστωνίδας, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Προτείνουμε την κατασκευή ενός (1) σύγχρονου διδακτηρίου (δημοτικού 

σχολείου) στον οικισμό της Διομήδειας, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη 

λειτουργία διδακτηρίου στον οικισμό (λειτουργία 8 τμημάτων διδασκαλίας, 

λειτουργία Τμήματος Ένταξης, λειτουργία Τάξης Υποδοχής, λειτουργία εργαστηρίου 

πληροφορικής κ.λπ.) και να καλυφθούν έτσι οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών της 

περιοχής. 

Προτείνουμε την προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο Δ.Σ. Πετεινού, 

προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (λειτουργία 8 

τμημάτων διδασκαλίας, λειτουργία Τμήματος Ένταξης, λειτουργία Τάξης Υποδοχής 

κ.ά.) και να καλυφθούν έτσι οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής.  

Προτείνουμε την προσθήκη δύο αιθουσών διδασκαλίας στο Δ.Σ. Γενισέας, 

προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (λειτουργία 7 

τμημάτων διδασκαλίας, λειτουργία Τμήματος Ένταξης, λειτουργία Τάξης Υποδοχής 

κ.ά.) και να καλυφθούν έτσι οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
1 

ΤΜΗΜΑΤΑ 29 ΤΜΗΜΑΤΑ 23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12 & 4 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

493 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 403 
έως 555 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

300 & 
100 

Πίνακας 480: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Βιστωνίδας, αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

  
Εικόνα 489: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Βιστωνίδας 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Η κατασκευή ενός (1)             

διδακτηρίου και η 

προσθήκη τεσσάρων (4) 

αιθουσών σε δύο (2) 

δημοτικά σχολεία 
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Εικόνα 490: Γεωγραφική κατανομή μειονοτικών και δημόσιων δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Βιστωνίδας (Ο 

χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της 
έρευνας) 

 
Εικόνα 491: Γεωγραφική κατανομή μειονοτικών δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Σέλερου (Ο χάρτης αντλήθηκε 

από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες τη έρευνας) 

 

2.4.2.3 Δημοτική Ενότητα Σέλερου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Σέλερου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει ιδρυθεί ένα νηπιαγωγείο 

(Φιλίων). Σήμερα λειτουργούν τέσσερα (4) νηπιαγωγεία με τέσσερα (4) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 59 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Σέλερου δεν λειτουργούν δημόσια δημοτικά σχολεία. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δ.Ε. Σέλερου λειτουργούν πέντε (5) Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία στα 

οποία φοιτούν 220 μαθητές και μαθήτριες. Ένα ακόμη μειονοτικό σχολείο βρίσκεται 

σε αναστολή λειτουργίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι στη Δ.Ε. Σέλερου η πρώτη σημαντική μείωση των γεννήσεων καταγράφεται το έτος 

2012. Από το 2012 μέχρι και το 2018 ο αριθμός των γεννήσεων εμφανίζει μια σταθερή 

πορεία με μικρές διακυμάνσεις. Κατά το έτος 2019 καταγράφεται νέα σημαντική 

μείωση των γεννήσεων. Για την επόμενη δεκαετία και λαμβάνοντας ως σημείο 

αναφοράς τις γεννήσεις του έτους 2019, όλες οι προβολές δείχνουν μια σταδιακή 

μείωση των γεννήσεων.  

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
 Δ.Ε. Σέλερου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 57 57 57 57 

2001 60 60 60 60 

2002 65 65 65 65 

2003 45 45 45 45 

2004 55 55 55 55 

2005 63 63 63 63 

2006 74 74 74 74 

2007 61 61 61 61 

2008 70 70 70 70 

2009 61 61 61 61 

2010 46 46 46 46 

2011 46 46 46 46 

2012 23 23 23 23 

2013 33 33 33 33 

2014 47 47 47 47 

2015 37 37 37 37 

2016 47 47 47 47 

2017 50 50 50 50 

2018 55 55 55 55 
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2019 30 30 30 30 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 29 29 38 34 

2021 28 27 37 36 

2022 27 26 35 34 

2023 27 25 34 33 

2024 26 24 33 32 

2025 25 23 31 30 

2026 24 22 30 41 

2027 24 21 29 32 

2028 23 20 28 18 

2029 22 19 26 18 

2030 22 18 25 17 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -62% -68% -56% -70% 

2010-2030 -53% -61% -46% -63% 

2019-2030 -28% -39% -17% -43% 

Πίνακας 481: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Σέλερου (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι όλες οι προβολές παρουσιάζουν μείωση του αριθμού των 

γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία.  

 
Εικόνα 492: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Σέλερου με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής. 
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Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Σελέρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  
Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 74 2011-2012 62 84% 

2007 61 2012-2013 59 97% 

2008 70 2013-2014 61 87% 

2009 61 2014-2015 49 80% 

2010 46 2015-2016 54 117% 

2011 46 2016-2017 38 83% 

2012 23 2017-2018 32 139% 

2013 33 2018-2019 26 79% 

2014 47 2019-2020 45 96% 

2015 37 2020-2021 29 78% 

Μέσος όρος 94% 

Πίνακας 482: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη  Δ.Ε. Σέλερου 

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις μικρές αυξομειώσεις, ο αριθμός των 

παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν σε γενικές γραμμές πλησίον του 

αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Σέλερου. 

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των ετών, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 6% λιγότερες 

από τις γεννήσεις. Για τον ακριβή λόγο των μικρών αυξομειώσεων μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι ένα ποσοστό των παιδιών γεννήθηκε σε 

νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές άλλης δημοτικής ενότητας (η δήλωση της γέννησης 

ενός παιδιού γίνεται στην πόλη γέννησης και όχι στην πόλη της μόνιμης κατοικίας των 

γονέων). Επίσης μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων  

καθώς και στη μετανάστευση. Ενδεχομένως, τέλος, να οφείλεται και σε κάποιο 

ποσοστό σχολικής διαρροής. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα αξιόπιστο 

δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα επόμενα 

δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων νηπίων της 

προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον 
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εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σελέρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 74 2011-2012   62 

2007 61 2012-2013   59 

2008 70 2013-2014   61 

2009 61 2014-2015   49 

2010 46 2015-2016   54 

2011 46 2016-2017   38 

2012 23 2017-2018   32 

2013 33 2018-2019   26 

2014 47 2019-2020   45 

2015 37 2020-2021 30 29 

2016 47 2021-2022 32 44 

2017 50 2022-2023 35 47 

2018 55 2023-2024 19 52 

2019 30 2024-2025 24 28 

2020 38 2025-2026 23 36 

2021 37 2026-2027 23 34 

2022 35 2027-2028 22 33 

2023 34 2028-2029 21 32 

2024 33 2029-2030 20 31 

2025 31 2030-2031 19 30 

Πίνακας 483: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σέλερου 

Από τον παραπάνω πίνακα και λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τον αριθμό 

των φοιτώντων νηπίων του σχολικού έτους 2020-2021, διαφαίνεται η τάση 

βραχυπρόθεσμης αύξησης του αριθμού των φοιτώντων νηπίων και στη συνέχεια η 

μακροπρόθεσμη σταθεροποίησή του. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και 

των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η σύγκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  
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Εικόνα 493: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα Δημοτικά Σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του μειονοτικού δημοτικού σχολείου για τα 

προηγούμενα δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ 

και φοίτησαν μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, 

χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του  Μ/κού Δημοτικού Σχολείου, Δ.Ε. Σέλερου 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 60           100% 

2002 65         98% 91% 

2003 45       149% 136% 136% 

2004 55     104% 96% 87% 85% 

2005 63   103% 86% 86% 78% 79% 

2006 74 96% 89% 89% 85% 86% 81% 

2007 61 95% 95% 79% 84% 77% 77% 

2008 70 87% 89% 87% 81% 83% 80% 

2009 61 90% 90% 84% 90% 89% 84% 

2010 46 117% 115% 115% 113% 102%   

2011 46 74% 76% 74% 67%     

2012 23 143% 135% 130%       

2013 33 52% 52%         

2014 47 94%           

Μέσος Όρος 94% 94% 94% 95% 93% 90% 

Πίνακας 484: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του μειονοτικού δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Σέλερου  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μικρή απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο μειονοτικό 

δημοτικό σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων 

με βάση τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των 

μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία 

της Δημοτικής Ενότητας Σέλερου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα μειονοτικά 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με 

μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και 

με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία 

της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Σέλερου  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 74 2012-2013 71 65 57 67 64 60 384 

2007 61 2013-2014 58 66 54 53 61 59 351 

2008 70 2014-2015 61 58 66 54 48 61 348 

2009 61 2015-2016 55 62 48 63 49 47 324 

2010 46 2016-2017 54 55 61 51 64 50 335 

2011 46 2017-2018 34 53 51 57 47 60 302 

2012 23 2018-2019 33 35 53 55 58 47 281 

2013 33 2019-2020 17 31 34 52 54 56 244 

2014 47 2020-2021 44 17 30 31 47 51 220 

2015 37 2021-2022 35 44 31 22 43 42 216 

2016 47 2022-2023 44 35 44 31 21 42 217 

2017 50 2023-2024 47 44 35 44 31 21 222 

2018 55 2024-2025 52 47 44 35 44 30 251 

2019 30 2025-2026 28 52 47 44 34 42 248 

2020 38 2026-2027 36 28 52 47 44 33 240 

2021 37 2027-2028 34 35 28 52 46 42 239 

2022 35 2028-2029 33 34 36 28 51 45 228 

2023 34 2029-2030 32 33 34 36 28 50 213 

2024 33 2030-2031 31 32 33 35 35 27 193 

Πίνακας 485: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις 

και τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 

Σέλερου  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των μειονοτικών δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

ο μαθητικός πληθυσμός θα παραμείνει σταθερός με μια μικρή αυξητική τάση στα 

μέσα της δεκαετίας, ενώ προς το τέλος της δεκαετίας θα εμφανίσει μικρή μείωση σε 

ποσοστό 12% περίπου.  Οι προβλέψεις ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες 

θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία 

θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία από το 

σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό 
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των νηπίων που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό τον μαθητών της Α΄ τάξης που 

γράφτηκε στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών 

σχολείων  που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται 

το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων 
που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σέλερου  

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             92% 

2008-2009           91% 100% 

2009-2010         93% 91% 98% 

2010-2011       83% 100% 91% 102% 

2011-2012 62 115% 93% 100% 95% 102% 94% 

2012-2013 59 98% 100% 83% 106% 92% 100% 

2013-2014 61 100% 102% 98% 93% 102% 97% 

2014-2015 49 112% 100% 93% 108% 98% 94% 

2015-2016 54 100% 98% 100% 98% 90%   

2016-2017 38 89% 103% 97% 91%     

2017-2018 32 103% 94% 97%       

2018-2019 26 65% 100%         

2019-2020 45 98%           

Μέσος Όρος 98% 99% 94% 98% 95% 97% 

Πίνακας 486: Ποσοστό των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Σέλερου  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Σέλερου. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των μειονοτικών δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα 

απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σέλερου ) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 62 2012-2013 71 65 57 67 64 60 384 

2012-2013 59 2013-2014 58 66 54 53 61 59 351 

2013-2014 61 2014-2015 61 58 66 54 48 61 348 

2014-2015 49 2015-2016 55 62 48 63 49 47 324 

2015-2016 54 2016-2017 54 55 61 51 64 50 335 

2016-2017 38 2017-2018 34 53 51 57 47 60 302 

2017-2018 32 2018-2019 33 35 53 55 58 47 281 

2018-2019 26 2019-2020 17 31 34 52 54 56 244 

2019-2020 45 2020-2021 44 17 30 31 47 51 220 

2020-2021 29 2021-2022 28 43 16 29 29 46 192 

2021-2022 44 2022-2023 43 28 41 16 28 28 184 

2022-2023 47 2023-2024 46 43 26 40 15 27 197 

2023-2024 52 2024-2025 51 45 40 26 38 14 214 

2024-2025 28 2025-2026 28 50 43 39 24 37 221 

2025-2026 36 2026-2027 35 27 47 42 37 24 212 

2026-2027 34 2027-2028 34 34 26 46 40 36 215 

2027-2028 33 2028-2029 32 33 32 25 44 38 205 

2028-2029 32 2029-2030 31 32 31 32 24 42 192 

2029-2030 31 2030-2031 30 31 30 31 30 23 174 

Πίνακας 487: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τα 

νήπια και το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 

Σέλερου  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των μειονοτικών δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού που θα φτάσει σε 

ποσοστό έως 21% περίπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι και με τις δύο μεθόδους πρόβλεψης των μαθητών και 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι 

δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα 

μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Σέλερου θα παρουσιάσει σταδιακά μικρή 

μείωση. 
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Εικόνα 494: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. 

Σέλερου από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  
 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας 64 τ.μ. περίπου. Διαθέτει επίσης πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 

25 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΕΡΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 21 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 30 τ.μ. περίπου. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 12 και 35 τ.μ., περίπου, αντίστοιχα. Ο αύλειος 

χώρος του είναι επαρκής. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 12 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 40 τ.μ. περίπου. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Σέλερου λειτουργούν τέσσερα (4) μονοθέσια νηπιαγωγεία.  

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους. 

✓ Ένα (1) μόνο νηπιαγωγείο διαθέτει μικρό πολυδύναμο χώρο. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο.  

 
Εικόνα 495: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Σέλερου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  
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o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΛΕΡΟΥ  

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι πολύ μικρές. Θεωρούμε πως, κατά παρέκκλιση των 

κριτηρίων χωρητικότητας, είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας 

και η φοίτηση 30 νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 14 

φοιτώντων νηπίων. Η μικρή αίθουσα (12 τ.μ.) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους 

διδακτικούς σκοπούς. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 16 

φοιτώντων νηπίων.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Σέλερου είναι 

δυνατή η λειτουργία έξι (6) τμημάτων διδασκαλίας στα οποία μπορούν να φοιτήσουν 

μέχρι 85 νήπια. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ  
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ 1 13 1 25 25 

ΣΕΛΕΡΟΥ 1 21 2 30 30 

ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 1 13 1 14 14 

ΦΙΛΙΩΝ 1 12 1 16 16 

ΣΥΝΟΛΟ 4 59 5 85 85 

Πίνακας 488: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Σέλεραου και αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 496: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Σέλερου 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Σέλερου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα 

οποία φοιτούν 59 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία 

στα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 5 τμήματα διδασκαλίας 

και να φοιτήσουν μέχρι 85 νήπια. 

Γ) Την πρόταση της έρευνας για τη μη λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους 

χώρους. 
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Δ) Τη χωρητικότητα των αιθουσών και τον αριθμό φοιτώντων νηπίων όλων 

των νηπιαγωγείων. 

Ε) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σέλερου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

ΣΤ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Σέλερου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Σέλερου 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης 

περιοχής. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη το γεγονός ότι τα τρία (3) από τα τέσσερα (4) 

νηπιαγωγεία λειτουργούν με αριθμό νηπίων κάτω από τον ελάχιστο προβλεπόμενο, 

όπως αυτός ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το γεγονός ότι δύο (2) από τα 

τέσσερα (4) νηπιαγωγεία λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους και το γεγονός ότι όλα 

τα νηπιαγωγεία βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και απέχουν ελάχιστα από 

το Σέλερο, προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης όλων των 

νηπιαγωγείων και η λειτουργία ενός νηπιαγωγείου στην έδρα της δημοτικής 

ενότητας, το Σέλερο. Για το λόγο αυτό προτείνεται η κατασκευή ενός (1) σύγχρονου 

διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) στον συγκεκριμένο οικισμό. 

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι στα παραπάνω δημόσια νηπιαγωγεία 

δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές 

της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
1 

ΤΜΗΜΑΤΑ 4 ΤΜΗΜΑΤΑ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
3 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

59 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

85 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

75 

Πίνακας 489:  Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Σέλερου, διαπίστωση λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 497: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Σελέρου 

 

 
Εικόνα 498: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων Δ.Ε. Σελέρου (Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο 

κατασκευής ενός (1) 

διδακτηρίου με τρεις  

(3) αίθουσες 
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Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Αβδήρων,  συνοψίζουμε την 

πρότασή μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Κατασκευή και λειτουργία ενός (1) σύγχρονου διδακτηρίου (δημοτικού σχολείου) 

στον οικισμό της Διομήδειας, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

δημοτικού σχολείου στον οικισμό (λειτουργία 8 τμημάτων διδασκαλίας, 

λειτουργία Τμήματος Ένταξης, λειτουργία Τάξης Υποδοχής, λειτουργία 

εργαστηρίου πληροφορικής κ.λπ.) και να καλυφθούν έτσι με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής. 

➢ Προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο Δ.Σ. Πετεινού, προκειμένου να 

επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού σχολείου (λειτουργία 8 

τμημάτων διδασκαλίας, λειτουργία Τμήματος Ένταξης, λειτουργία Τάξης 

Υποδοχής) και να καλυφθούν έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες 

φοίτησης των μαθητών της περιοχής.  

➢ Προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο Δ.Σ. Αβδήρων προκειμένου να 

επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού σχολείου (λειτουργία 7 

τμημάτων διδασκαλίας, λειτουργία Τμήματος Ένταξης, λειτουργία Τάξης 

Υποδοχής) και να καλυφθούν έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες 

φοίτησης των μαθητών της περιοχής.  

➢ Προσθήκη δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας στο Δ.Σ. Γενισέας, προκειμένου να 

επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού σχολείου (λειτουργία 7 

τμημάτων διδασκαλίας, λειτουργία Τμήματος Ένταξης, λειτουργία Τάξης 

Υποδοχής) και να καλυφθούν έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες 

φοίτησης των μαθητών της περιοχής. 

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης των νηπιαγωγείων Λευκόπετρας, 

Σέλερου, Σήμαντρων και Φιλίων και η λειτουργία ενός (1) νηπιαγωγείου στην 

έδρα της δημοτικής ενότητας, το Σέλερο. Για το λόγο αυτό προτείνεται η 

κατασκευή ενός σύγχρονου διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) στον συγκεκριμένο 

οικισμό. 

Από τις παραπάνω προτάσεις, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 

στην κατασκευή διδακτηρίου στη Διομήδεια και στη συνέχεια στην προσθήκη 

αιθουσών στα υπόλοιπα δημοτικά σχολεία που αναφέρονται στην πρόταση.  
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2.4.3 Δήμος Μύκης 

2.4.3.1 Δημοτική Ενότητα Μύκης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Μύκης από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει ιδρυθεί ένα νηπιαγωγείο 

(Αιώρας) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης, δύο (2) 

νηπιαγωγεία (Κίρρας, Προσήλιου). Σήμερα λειτουργούν δώδεκα (12) νηπιαγωγεία με 

δεκατρία (13) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 183 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Μύκης από το 2011 είναι μειωμένες σε σχέση με την 

προηγούμενη δεκαετία. Το 2019 καταγράφεται μια πολύ σημαντική μείωση, η οποία θα 

συνεχιστεί και για τα επόμενα δέκα έτη, σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων 

ταυτίζεται με τη χρονική περίοδο εμφάνισης της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Μύκης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 161 161 161 161 

2001 176 176 176 176 

2002 163 163 163 163 

2003 165 165 165 165 

2004 199 199 199 199 

2005 143 143 143 143 

2006 152 152 152 152 

2007 158 158 158 158 

2008 144 144 144 144 

2009 172 172 172 172 

2010 187 187 187 187 

2011 119 119 119 119 

2012 129 129 129 129 

2013 108 108 108 108 

2014 123 123 123 123 
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2015 106 106 106 106 

2016 84 84 84 84 

2017 122 122 122 122 

2018 113 113 113 113 

2019 80 80 80 80 
Α

π
ο

τε
λέ

σ
μ

α
τα

 Π
ρ

ο
β

λέ
ψ

εω
ν 

2020 77 76 91 91 

2021 74 73 88 86 

2022 71 70 84 97 

2023 68 67 79 81 

2024 66 64 75 72 

2025 63 61 70 71 

2026 61 58 66 67 

2027 58 56 61 63 

2028 56 53 57 58 

2029 54 51 52 54 

2030 52 48 48 49 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 

2000-2030 -68% -70% -70% -69% 

2010-2030 -72% -74% -74% -74% 

2019-2030 -35% -39% -40% -38% 

Πίνακας 490: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ.Ε. Μύκης (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας τον πίνακα και τη γραφική 

παράσταση διαπιστώνουμε ότι όλες οι προβολές παρουσιάζουν σταδιακή μείωση 

του αριθμού των γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία.  

 
Εικόνα 499: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Μύκης με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής 
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Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.   

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Μύκης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Νήπια 

2006 152 2011-2012 162 107% 

2007 158 2012-2013 176 111% 

2008 144 2013-2014 172 119% 

2009 172 2014-2015 190 110% 

2010 187 2015-2016 172 92% 

2011 119 2016-2017 114 96% 

2012 129 2017-2018 125 97% 

2013 108 2018-2019 103 95% 

2014 123 2019-2020 109 89% 

2015 106 2020-2021 93 88% 

Μέσος όρος 100% 

Πίνακας 491: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Μύκης 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη μέχρι το 2015 ο αριθμός των 

παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν ελαφρώς αυξημένος από τον 

αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Μύκης. Το 

αντίθετο καταγράφεται για τα σχολικά έτη από το 2015-16 μέχρι και σήμερα. Τον 

ακριβή λόγο αυτών των αυξομειώσεων δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε 

κάποιες υποθέσεις. Μία πιθανότητα είναι ότι ένα ποσοστό των παιδιών να γεννήθηκε 

σε νοσοκομείο άλλης δημοτικής ενότητας και να δηλώθηκε εκεί. Επίσης μπορεί να 

οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αστικοποίηση, κλπ.), στη 

μετανάστευση ενώ χρήζει διερεύνησης και τυχόν ζήτημα μαθητικής διαρροής.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση, υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Μύκης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 152 2011-2012   162 

2007 158 2012-2013   176 

2008 144 2013-2014   172 

2009 172 2014-2015   190 

2010 187 2015-2016   172 

2011 119 2016-2017   114 

2012 129 2017-2018   125 

2013 108 2018-2019   103 

2014 123 2019-2020   109 

2015 106 2020-2021 55 93 

2016 84 2021-2022 79 80 

2017 122 2022-2023 73 116 

2018 113 2023-2024 52 108 

2019 80 2024-2025 59 76 

2020 91 2025-2026 57 87 

2021 88 2026-2027 55 84 

2022 84 2027-2028 52 80 

2023 79 2028-2029 49 76 

2024 75 2029-2030 46 71 

2025 70 2030-2031 43 67 

Πίνακας 492: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Μύκης 

 

Τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η μικρή διαφορά μεταξύ 

των γεννηθέντων παιδιών και των αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα 

νηπιαγωγεία. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η προβλεπόμενη μείωση του μαθητικού 

πληθυσμού των  νηπίων φαίνεται να είναι σταδιακή και σε μακροχρόνιο ορίζοντα.  
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Εικόνα 500: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του μειονοτικού δημοτικού σχολείου για τα 

προηγούμενα δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ 

και φοίτησαν μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, 

χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του μειονοτικού δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Μύκης 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 176           86% 

2002 163         98% 98% 

2003 165       95% 95% 95% 

2004 199     85% 87% 87% 87% 

2005 143   99% 99% 99% 100% 100% 

2006 152 99% 103% 103% 103% 109% 109% 

2007 158 103% 104% 104% 101% 99% 98% 

2008 144 107% 106% 106% 104% 104% 104% 

2009 172 102% 102% 99% 99% 99% 95% 

2010 187 88% 87% 84% 82% 82%   

2011 119 92% 88% 85% 85%     

2012 129 89% 88% 88%       

2013 108 91% 90%         

2014 123 81%           

Μέσος Όρος 95% 96% 95% 95% 97% 97% 

Πίνακας 493: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του μειονοτικού 

δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Μύκης  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει πολύ μικρή απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο μειονοτικό δημοτικό 

σχολείο.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο μειονοτικό 

δημοτικό σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων 

με βάση τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των 

μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία 

της Δημοτικής Ενότητας Μύκης.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα μειονοτικά 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με 

μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και 

με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία 

της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Μύκης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 152 2012-2013 150 141 170 157 160 152 930 

2007 158 2013-2014 162 156 141 173 157 160 949 

2008 144 2014-2015 154 165 156 141 173 157 946 

2009 172 2015-2016 176 152 165 156 143 173 965 

2010 187 2016-2017 164 175 152 159 166 143 959 

2011 119 2017-2018 109 162 171 150 156 166 914 

2012 129 2018-2019 115 105 157 171 150 155 853 

2013 108 2019-2020 98 114 101 154 171 150 788 

2014 123 2020-2021 100 97 113 101 154 164 729 

2015 106 2021-2022 100 118 102 123 116 181 740 

2016 84 2022-2023 79 102 117 103 125 115 641 

2017 122 2023-2024 115 81 100 117 105 125 643 

2018 113 2024-2025 107 117 80 101 119 105 629 

2019 80 2025-2026 76 109 116 80 103 119 602 

2020 93 2026-2027 88 77 107 116 82 103 572 

2021 88 2027-2028 84 89 76 107 118 82 556 

2022 84 2028-2029 79 85 88 76 110 118 556 

2023 79 2029-2030 75 81 84 88 78 110 515 

2024 75 2030-2031 71 76 79 84 90 78 478 

Πίνακας 494: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις 

γεννήσεις και τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

της Δ.Ε. Μύκης  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των μειονοτικών δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μικρή μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε ποσοστό που θα 

φτάσει περίπου έως το 34%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία από το 

σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό 

των νηπίων που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό τον μαθητών της Α΄ τάξης που 

γράφτηκε στην Β΄ τάξη κτλ.  
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Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών 

σχολείων  που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται 

το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών 
σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Μύκης  

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 100% 

2009-2010         102% 100% 100% 

2010-2011       100% 100% 101% 100% 

2011-2012 162 93% 104% 100% 100% 106% 100% 

2012-2013 176 92% 102% 100% 96% 98% 99% 

2013-2014 172 90% 99% 100% 99% 100% 100% 

2014-2015 190 93% 99% 98% 100% 100% 96% 

2015-2016 172 95% 99% 97% 98% 100%   

2016-2017 114 96% 96% 96% 100%     

2017-2018 125 92% 99% 99%       

2018-2019 103 95% 99%         

2019-2020 109 92%           

Μέσος Όρος 93% 100% 99% 99% 101% 99% 

Πίνακας 495: Ποσοστό των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη της. Δ.Ε. Μύκης  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Μύκης. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των μειονοτικών δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα 

απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Μύκης 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 

Σύνολο 
μαθητώ

ν  

2011-2012 162 2012-2013 150 141 170 157 160 152 930 

2012-2013 176 2013-2014 162 156 141 173 157 160 949 

2013-2014 172 2014-2015 154 165 156 141 173 157 946 

2014-2015 190 2015-2016 176 152 165 156 143 173 965 

2015-2016 172 2016-2017 164 175 152 159 166 143 959 

2016-2017 114 2017-2018 109 162 171 150 156 166 914 

2017-2018 125 2018-2019 115 105 157 171 150 155 853 

2018-2019 103 2019-2020 98 114 101 154 171 150 788 

2019-2020 109 2020-2021 100 97 113 101 154 164 729 

2020-2021 93 2021-2022 86 100 96 112 102 153 649 

2021-2022 80 2022-2023 74 86 98 95 113 101 568 

2022-2023 116 2023-2024 108 74 85 98 96 112 573 

2023-2024 108 2024-2025 100 108 73 85 98 95 559 

2024-2025 76 2025-2026 71 100 106 73 85 98 533 

2025-2026 87 2026-2027 81 71 98 106 73 85 513 

2026-2027 84 2027-2028 78 81 70 98 106 73 506 

2027-2028 80 2028-2029 74 78 80 69 99 106 505 

2028-2029 76 2029-2030 70 74 77 79 70 98 468 

2029-2030 71 2030-2031 66 70 73 77 80 69 435 

Πίνακας 496: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τα 
νήπια και το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 
Μύκης  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των μειονοτικών δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού που θα φτάσει σε 

ποσοστό έως 40% περίπου, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά.Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα μειονοτικά 

δημοτικά σχολεία με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο 

ακόλουθο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι και με τις δύο μεθόδους πρόβλεψης των 

μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη 

κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των 

μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Μύκης θα παρουσιάσει σταδιακή 

μείωση. 
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Εικόνα 501: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Μύκης 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  
 
 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 16 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 20 και 30 τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του είναι 

επαρκής.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΚΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 

28 νήπια. Το νηπιαγωγείο διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. Η μία (1) αίθουσα 

λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και οι άλλες δύο (2) σε μισθωμένο χώρο. Οι 

τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας έχουν επιφάνεια 42, 28 και 21 τ.μ. αντίστοιχα. Ο 

αύλειος χώρος του νηπιαγωγείου δεν είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΩΡΑΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 7 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε αίθουσα εντός του Μειονοτικού Δημοτικού 

Σχολείου Αιώρας. Η αίθουσα διδασκαλίας έχει επιφάνεια 36 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος 

του είναι επαρκής.  
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΑΤΟΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 2 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο και διαθέτει δύο (2) αίθουσες 

διδασκαλίας επιφάνειας 42 και 44 τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του είναι 

επαρκής.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 18 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 26 τ.μ., πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 13 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΝΑΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 42 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΧΙΝΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 7 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο και διαθέτει δύο (2) πολύ 

μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 5 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 30 και 40 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης κουζίνα 

– τραπεζαρία (9 τ.μ.) και επαρκή αύλειο χώρο. 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 21 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 20 και 30 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης 

πολυδύναμο χώρο (12 τ.μ.), κουζίνα – τραπεζαρία (6 τ.μ.) και επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 20 

νήπια. Το νηπιαγωγείο διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 30 και 49 

τ.μ. αντίστοιχα. Η αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ. βρίσκεται εντός του χώρου του 

Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κενταύρου ενώ η αίθουσα επιφάνειας 49 τ.μ. είναι 

ΠΡΟΚΑΤ. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΤΑΙΝΑΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 7 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο και διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 36 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 4 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 40 τ.μ., πολυδύναμο χώρο (30 τ.μ.) και κουζίνα – 

τραπεζαρία (9 τ.μ.). Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Μύκης λειτουργούν δώδεκα (12) νηπιαγωγεία με δεκατρία (13) 

τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους 

χώρους. 

✓ Επτά (7) τμήματα διδασκαλίας λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους. 

✓ Ένα (1) τμήμα διδασκαλίας λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Ένα (1) τμήμα διδασκαλίας λειτουργεί εντός μειονοτικού σχολείου. 

✓ Τα περισσότερα νηπιαγωγεία διαθέτουν πολύ μικρές αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Τρία (3) μόνο νηπιαγωγεία διαθέτουν πολυδύναμο χώρο. 

✓ Τέσσερα (4) μόνο νηπιαγωγεία διαθέτουν χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Τα νηπιαγωγεία δεν διαθέτουν χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Τα νηπιαγωγεία δεν διαθέτουν αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης – 

δραστηριοτήτων.  

✓ Τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο εκτός από το Νηπιαγωγείο Μύκης.  

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία λειτουργούν με αριθμό φοιτώντων νηπίων μικρότερο 

από τον ελάχιστο προβλεπόμενο, από την ισχύουσα νομοθεσία, αριθμό. 



1068 
 

 
Εικόνα 502: Καταλληλότητα αιθουσών στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Μύκης 

 
Εικόνα 503: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Μύκης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  
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o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΜΙΝΘΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 30 

φοιτώντων νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΚΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 31 

φοιτώντων νηπίων.   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΩΡΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 14 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΑΤΟΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 35.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΑΥΚΗΣ  

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι πάρα πολύ μικρές. Θεωρούμε ότι είναι δυνατή η 

λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 11 φοιτώντων νηπίων. 

Η δεύτερη αίθουσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς σκοπούς.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΝΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 17 

φοιτώντων νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΧΙΝΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 50 

φοιτώντων νηπίων.  
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων.  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ  

Η μία (1) αίθουσα διδασκαλίας είναι πολύ μικρή. Θεωρούμε πως, κατά παρέκκλιση 

των κριτηρίων χωρητικότητας, είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων 

διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 12 

φοιτώντων νηπίων. Η αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ δεν λαμβάνεται υπόψη. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΤΑΙΝΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 

φοιτώντων νηπίων τα 14.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 16 

φοιτώντων νηπίων.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Μύκης είναι δυνατή η λειτουργία δεκαεννέα (19) τμημάτων διδασκαλίας στα 

οποία μπορούν να φοιτήσουν μέχρι 310 νήπια. Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της 

έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγαση σε δημόσια ιδιόκτητα διδακτήρια όλων 

των νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΣΜΙΝΘΗΣ 1 16 2 30 30 

ΜΥΚΗΣ 2 28 2 31 31 

ΑΙΩΡΑΣ 1 7 1 14 14 

ΑΛΜΑΤΟΣ 1 2 2 35 30 

ΓΛΑΥΚΗΣ 1 18 1 11 11 

ΓΟΡΓΟΝΑΣ  1 13 1 17 17 

ΕΧΙΝΟΥ 1 7 2 50 50 

ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ 1 5 2 30 30 

1ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 1 21 2 30 30 

2ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 1 20 2 32 26 

ΜΑΝΤΑΙΝΑΣ 1 7 1 14 14 

ΩΡΑΙΟΥ 1 4 1 16 16 

ΣΥΝΟΛΟ 13 148 19 310 299 

Πίνακας 497: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Μύκης και αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 504: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Μύκης 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δώδεκα (12) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Μύκης,  σύμφωνα με την οποία λειτουργούν δεκατρία (13) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 148 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

ήδη λειτουργούντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 19 

τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 310 νήπια. 

Γ) Την πρόταση της έρευνας για τη μη λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους 

χώρους και σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Δ) Τη γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων και τις μεταξύ τους χιλιομετρικές 

αποστάσεις. 

Ε) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Μύκης, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

ΣΤ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Μύκης, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν επαρκούν, οριακά, 

για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των νηπίων της περιοχής. 
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Επισημαίνουμε το γεγονός ότι επτά (7) από τα δεκατρία (13) τμήματα 

διδασκαλίας λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους και ένα (1) τμήμα σε αίθουσα 

ΠΡΟΚΑΤ. 

Επισημαίνουμε, επίσης, το γεγονός ότι στα δημόσια νηπιαγωγεία δεν 

υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ).  

Προτείνουμε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση χώρων 

(εντός μειονοτικών δημοτικών σχολείων ή μισθωμένων) για τη λειτουργία των 

νηπιαγωγείων, οι οποίοι να πληρούν όσο το δυνατόν περισσότερες προϋποθέσεις για 

τη λειτουργία ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 13 ΤΜΗΜΑΤΑ 19* 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ 148 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
310* 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  

- 

Πίνακας 498: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Μύκης, διαπίστωση λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

* Η πρόταση δεν πληροί την προϋπόθεση της έρευνας για μη χρήση αιθουσών ΠΡΟΚΑΤ καθώς 

και μισθωμένων χώρων 

 
Εικόνα 505: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Μύκης 

 

Προτείνεται η 

εξεύρεση χώρων 

που να πληρούν 

τα κριτήρια 
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2.4.3.2 Δημοτική Ενότητα Θερμών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Θερμών από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή σε νηπιαγωγεία. Σήμερα λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 9 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε (με μαύρο χρώμα) τη διαχρονική 

εξέλιξη των γεννήσεων της Δ.Ε. Θερμών από το 2000 έως το 2019, στοιχεία που μας 

διατέθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ και με κόκκινο χρώμα τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές. Παρατηρώντας τον 

πίνακα βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Θερμών από το 2011 μέχρι το 2019 είναι 

μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Η μείωση θα συνεχιστεί και για 

τα επόμενα δέκα έτη, σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές, υπό την προϋπόθεση 

ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται 

με τη χρονική περίοδο εμφάνισης της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Θερμών 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 18 18 18 18 

2001 8 8 8 8 

2002 14 14 14 14 

2003 14 14 14 14 

2004 18 18 18 18 

2005 21 21 21 21 

2006 3 3 3 3 

2007 15 15 15 15 

2008 5 5 5 5 

2009 6 6 6 6 

2010 8 8 8 8 

2011 2 2 2 2 

2012 4 4 4 4 

2013 2 2 2 2 

2014 5 5 5 5 

2015 5 5 5 5 

2016 4 4 4 4 

2017 2 2 2 2 

2018 1 1 1 1 
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2019 5 5 5 5 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 5 4 2 2 

2021 5 4 2 2 

2022 4 4 2 1 

2023 4 3 2 0 

2024 4 3 1 0 

2025 4 3 1 2 

2026 4 2 1 0 

2027 3 2 1 0 

2028 3 2 0 0 

2029 3 2 0 1 

2030 3 1 0 1 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -83% -92% -100% -94% 

2010-2030 -63% -82% -100% -88% 

2019-2030 -40% -71% -100% -80% 

Πίνακας 499: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ.Ε. Θερμών (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας τον πίνακα και τη γραφική 

παράσταση διαπιστώνουμε ότι όλες οι προβολές συγκλίνουν στην πρόβλεψη 

μείωσης των γεννήσεων, με τη γεωμετρική προβολή με βάση την τελευταία 

πενταετία, να παρουσιάζει την πρόβλεψη για τη μικρότερη μείωση.  

 
Εικόνα 506: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Θερμών με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής 
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Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.   

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Θερμών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  
Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 3 2011-2012 10 333% 

2007 15 2012-2013 12 80% 

2008 5 2013-2014 3 60% 

2009 6 2014-2015 4 67% 

2010 8 2015-2016 5 63% 

2011 2 2016-2017 5 250% 

2012 4 2017-2018 2 50% 

2013 2 2018-2019 1 50% 

2014 5 2019-2020 4 80% 

2015 5 2020-2021 4 80% 

Μέσος όρος 111% 

Πίνακας 500: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Θερμών 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Θερμών. Το αντίθετο 

καταγράφεται για τα σχολικά έτη 2011-12 και 2016-17. Τον ακριβή λόγο αυτών των 

μειώσεων αλλά και των δύο μεγάλων αυξήσεων δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να 

κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μία πιθανότητα είναι ότι ένα ποσοστό των παιδιών να 

γεννήθηκε σε νοσοκομείο άλλης δημοτικής ενότητας και να δηλώθηκε εκεί. Επίσης 

μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αστικοποίηση, 

κλπ.), στη μετανάστευση, ενώ χρήζει διερεύνησης και τυχόν ζήτημα μαθητικής 

διαρροής.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση, υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Θερμών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 3 2011-2012   10 

2007 15 2012-2013   12 

2008 5 2013-2014   3 

2009 6 2014-2015   4 

2010 8 2015-2016   5 

2011 2 2016-2017   5 

2012 4 2017-2018   2 

2013 2 2018-2019   1 

2014 5 2019-2020   4 

2015 5 2020-2021 5 4 

2016 4 2021-2022 3 4 

2017 2 2022-2023 1 2 

2018 1 2023-2024 6 1 

2019 5 2024-2025 3 6 

2020 2 2025-2026 3 2 

2021 2 2026-2027 3 2 

2022 2 2027-2028 3 2 

2023 2 2028-2029 1 2 

2024 1 2029-2030 1 1 

2025 1 2030-2031 3 1 

Πίνακας 501: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Θερμών 

Τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η μικρή διαφορά μεταξύ 

των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα 

νηπιαγωγεία. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι διαφαίνεται η σταδιακή μείωση του 

μαθητικού πληθυσμού.  
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Εικόνα 507: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του μειονοτικού δημοτικού σχολείου για τα 

προηγούμενα δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ 

και φοίτησαν μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, 

χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των 

μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 

2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του μειονοτικού δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Θερμών 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 8           150% 

2002 14         29% 29% 

2003 14       57% 57% 57% 

2004 18     78% 78% 78% 78% 

2005 21   29% 29% 29% 29% 24% 

2006 3 67% 67% 67% 67% 33% 33% 

2007 15 93% 93% 93% 93% 93% 93% 

2008 5 60% 60% 60% 60% 40% 40% 

2009 6 67% 50% 50% 50% 33% 33% 

2010 8 63% 63% 50% 50% 50%   

2011 2 200% 200% 150% 150%     

2012 4 50% 50% 50%       

2013 2 50% 50%         

2014 5 60%           

Μέσος Όρος 79% 73% 70% 70% 49% 60% 

Πίνακας 502: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του μειονοτικού 

δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Θερμών  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο μειονοτικό δημοτικό 

σχολείο. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού 

(αστικοποίηση κτλ.) και στη μετανάστευση. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο μειονοτικό 

δημοτικό σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων 

με βάση τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των 

μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία 

της Δημοτικής Ενότητας Θερμών.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα μειονοτικά 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με 

μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και 

με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία 

της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Θερμών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 3 2012-2013 2 6 14 8 4 12 46 

2007 15 2013-2014 14 2 6 14 8 4 48 

2008 5 2014-2015 3 14 2 6 14 8 47 

2009 6 2015-2016 4 3 14 2 6 14 43 

2010 8 2016-2017 5 3 3 14 1 5 31 

2011 2 2017-2018 4 5 3 3 14 1 30 

2012 4 2018-2019 2 4 4 3 2 14 29 

2013 2 2019-2020 1 2 3 4 2 2 14 

2014 5 2020-2021 3 1 2 3 4 2 15 

2015 5 2021-2022 4 4 1 3 1 5 18 

2016 4 2022-2023 3 4 3 1 2 1 15 

2017 2 2023-2024 2 3 3 4 1 2 15 

2018 1 2024-2025 1 1 3 4 2 1 12 

2019 5 2025-2026 4 1 1 3 2 3 14 

2020 4 2026-2027 4 4 1 1 2 3 14 

2021 4 2027-2028 3 3 3 1 1 2 14 

2022 4 2028-2029 3 3 3 4 0 1 14 

2023 3 2029-2030 3 3 3 3 2 1 14 

2024 3 2030-2031 2 2 2 3 2 3 15 

Πίνακας 503: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις 

και τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της της Δ.Ε. 

Θερμών  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των μειονοτικών δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

ο αριθμός του μαθητικού πληθυσμού θα παραμείνει σταθερός, υπό την προϋπόθεση 

ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα 

και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία από το 

σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό 
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των νηπίων που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό τον μαθητών της Α΄ τάξης που 

γράφτηκε στην Β΄ τάξη, κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών 

σχολείων  που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται 

το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων 
που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Θερμών  

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 100% 

2009-2010         100% 100% 100% 

2010-2011       100% 100% 100% 83% 

2011-2012 10 20% 100% 100% 100% 50% 100% 

2012-2013 12 117% 100% 100% 100% 100% 100% 

2013-2014 3 100% 100% 100% 100% 67% 100% 

2014-2015 4 100% 75% 100% 100% 67% 100% 

2015-2016 5 100% 100% 80% 100% 100%   

2016-2017 5 80% 100% 75% 100%     

2017-2018 2 100% 100% 100%       

2018-2019 1 100% 100%         

2019-2020 4 75%           

Μέσος Όρος 88% 97% 94% 100% 85% 98% 

Πίνακας 504: Ποσοστό των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε 

τάξη της Δ.Ε. Θερμών  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Θερμών. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των μειονοτικών δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα 

απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Θερμών 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 10 2012-2013 2 6 14 8 4 12 46 

2012-2013 12 2013-2014 14 2 6 14 8 4 48 

2013-2014 3 2014-2015 3 14 2 6 14 8 47 

2014-2015 4 2015-2016 4 3 14 2 6 14 43 

2015-2016 5 2016-2017 5 3 3 14 1 5 31 

2016-2017 5 2017-2018 4 5 3 3 14 1 30 

2017-2018 2 2018-2019 2 4 4 3 2 14 29 

2018-2019 1 2019-2020 1 2 3 4 2 2 14 

2019-2020 4 2020-2021 3 1 2 3 4 2 15 

2020-2021 4 2021-2022 4 3 1 2 3 4 16 

2021-2022 4 2022-2023 4 3 3 1 2 3 15 

2022-2023 2 2023-2024 2 4 3 3 1 2 14 

2023-2024 1 2024-2025 1 2 4 3 2 1 13 

2024-2025 6 2025-2026 5 1 2 4 3 2 16 

2025-2026 2 2026-2027 2 5 1 2 3 3 15 

2026-2027 2 2027-2028 2 2 4 1 2 3 14 

2027-2028 2 2028-2029 2 2 2 4 1 1 12 

2028-2029 2 2029-2030 2 2 2 2 4 1 12 

2029-2030 1 2030-2031 1 2 2 2 2 4 12 

Πίνακας 505: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 

μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Θερμών  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των μειονοτικών δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

ο μαθητικός πληθυσμός θα παραμείνει σταθερός ενώ μετά τα μέσα της δεκαετίας 

διαφαίνεται μια σταδιακή μικρή μείωση. Η πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση 

ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα 

και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι και με τις δύο μεθόδους πρόβλεψης των μαθητών, 

λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν κατά το 

τρέχον σχολικό έτος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 



1082 
 

αριθμός των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Θερμών θα 

παραμείνει σταθερός. 

 
Εικόνα 508: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της 

Δ.Ε. Θερμών από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 9 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί εντός του μειονοτικού σχολείου του οικισμού και 

διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 48 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του είναι 

επαρκής.  

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στη Δ.Ε. Θέρμων λειτουργεί ένα (1) μονοθέσιο νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο 

λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Το νηπιαγωγείο διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας και λειτουργεί εντός 

του μειονοτικού σχολείου. 

✓ Δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Δεν διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 
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✓ Δεν διαθέτει χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο.  

 
Εικόνα 509: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Θερμών 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 19 

φοιτώντων νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ  
1 9 1 19 19 

Πίνακας 506: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Θερμών και αποτύπωση της λειτουργίας του  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 510: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείουν της Δ.Ε. Θερμών 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου στη Δ.Ε. Θέρμων,  

σύμφωνα με την οποία λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο 

φοιτούν 9 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία 

στο υπάρχον νηπιαγωγείο δύναται η λειτουργία ενός (1) τμήματος 

διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 19 νηπίων. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Θέρμων, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Θέρμων, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο επαρκεί για να καλύψει τις 

ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής. 

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο δεν 

υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ).  
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

9 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

19 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 507: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Θέρμων, διαπίστωση λειτουργίας τους  βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 511: Πρόταση της έρευνας για το νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Θερμών 

 

2.4.3.3 Δημοτική Ενότητα Κοτύλης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Κοτύλης από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί ένα 

νηπιαγωγείο (Πάχνης). Σήμερα λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 29 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

επαρκεί 
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βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Κοτύλης από το 2011 μέχρι το 2019 είναι 

μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Το 2019 καταγράφεται μια 

αύξηση των γεννήσεων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ο αριθμός της οποίας θα 

παραμείνει σχεδόν σταθερός για τα επόμενα έτη, σύμφωνα με τις δύο μαθηματικές 

μεθόδους. Αντίθετα, σύμφωνα με τις δύο στατιστικές μεθόδους, για την επόμενη 

δεκαετία προβλέπεται σταδιακή μείωση των γεννήσεων. Οι προβλέψεις του πίνακα 

ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην 

περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση 

των γεννήσεων ταυτίζεται με τη χρονική περίοδο εμφάνισης της οικονομικής κρίσης 

της χώρας μας. 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Κοτύλης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 37 37 37 37 

2001 33 33 33 33 

2002 18 18 18 18 

2003 21 21 21 21 

2004 29 29 29 29 

2005 21 21 21 21 

2006 26 26 26 26 

2007 23 23 23 23 

2008 26 26 26 26 

2009 22 22 22 22 

2010 29 29 29 29 

2011 13 13 13 13 

2012 8 8 8 8 

2013 18 18 18 18 

2014 19 19 19 19 

2015 15 15 15 15 

2016 9 9 9 9 

2017 4 4 4 4 

2018 9 9 9 9 

2019 17 17 17 17 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 17 17 10 11 

2021 17 16 9 8 

2022 16 16 8 7 

2023 16 16 7 8 

2024 16 16 6 9 

2025 16 15 5 8 

2026 15 15 4 5 

2027 15 15 3 4 

2028 15 15 2 4 

2029 15 14 1 6 

2030 15 14 0 5 
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Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 

2000-2030 -61% -62% -100% -87% 

2010-2030 -50% -51% -100% -84% 

2019-2030 -15% -17% -100% -73% 

Πίνακας 508: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ.Ε. Κοτύλης (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας τον πίνακα και τη γραφική 

παράσταση διαπιστώνουμε τη μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις δύο γεωμετρικές 

προβολές, οι οποίες προβλέπουν σταθεροποίηση του αριθμού των γεννήσεων, σε 

σχέση με τις γεννήσεις του έτους 2019 και σε αυτές της γραμμικής παλινδρόμησης 

και εκθετικής εξομάλυνσης, οι οποίες προβλέπουν σταδιακή μείωση των γεννήσεων.  

 
Εικόνα 512: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Κοτύλης με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.   
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Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Κοτύλης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Νήπια 

2006 26 2011-2012 19 73% 

2007 23 2012-2013 20 87% 

2008 26 2013-2014 29 112% 

2009 22 2014-2015 19 86% 

2010 29 2015-2016 24 83% 

2011 13 2016-2017 22 169% 

2012 8 2017-2018 23 288% 

2013 18 2018-2019 15 83% 

2014 19 2019-2020 21 111% 

2015 15 2020-2021 19 127% 

Μέσος όρος 122% 

Πίνακας 509: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Κοτύλης 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Θερμών, ενώ σε ορισμένα 

σχολικά έτη καταγράφεται ακριβώς το αντίθετο. Τον ακριβή λόγο αυτών των 

αυξομειώσεων δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι ένα ποσοστό 

των παιδιών να γεννήθηκε σε νοσοκομείο άλλης δημοτικής ενότητας και να 

δηλώθηκε εκεί. Επίσης μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των 

κατοίκων (πχ. αστικοποίηση, κλπ.), στη μετανάστευση, ενώ χρήζει διερεύνησης και 

τυχόν ζήτημα μαθητικής διαρροής.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση, υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Κοτύλης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 26 2011-2012   19 

2007 23 2012-2013   20 
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2008 26 2013-2014   29 

2009 22 2014-2015   19 

2010 29 2015-2016   24 

2011 13 2016-2017   22 

2012 8 2017-2018   23 

2013 18 2018-2019   15 

2014 19 2019-2020   21 

2015 15 2020-2021 10 19 

2016 9 2021-2022 4 11 

2017 4 2022-2023 10 5 

2018 9 2023-2024 19 11 

2019 17 2024-2025 9 21 

2020 8 2025-2026 8 10 

2021 7 2026-2027 6 8 

2022 6 2027-2028 5 7 

2023 5 2028-2029 4 6 

2024 4 2029-2030 3 4 

2025 2 2030-2031 0 3 

Πίνακας 510: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Κοτύλης 

 

Τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η σχεδόν σύγκλιση 

μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα 

νηπιαγωγεία. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι διαφαίνεται η σταδιακή μείωση του 

μαθητικού πληθυσμού, η οποία από τα μέσα της δεκαετίας και μετά θα είναι μεγάλη.  

 
Εικόνα 513: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 
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Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του μειονοτικού δημοτικού σχολείου για τα 

προηγούμενα δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ 

και φοίτησαν μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, 

χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των 

μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 

2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του μειονοτικού δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Κοτύλης 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 33           52% 

2002 18         100% 100% 

2003 21       81% 81% 81% 

2004 29     83% 83% 83% 83% 

2005 21   81% 81% 76% 67% 67% 

2006 26 73% 73% 73% 77% 77% 73% 

2007 23 87% 87% 87% 87% 65% 61% 

2008 26 104% 88% 85% 104% 100% 96% 

2009 22 100% 100% 86% 86% 86% 86% 

2010 29 79% 79% 79% 79% 79%   

2011 13 131% 131% 131% 131%     

2012 8 288% 288% 288%       

2013 18 83% 83%         

2014 19 111%           

Μέσος Όρος 117% 112% 110% 89% 82% 78% 

Πίνακας 511: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του μειονοτικού 

δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Κοτύλης  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των παιδιών που 

γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο. Το γεγονός 

αυτό πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού (αστικοποίηση κτλ.), στη 

μετανάστευση, αλλά και σε μαθητές που διαμένουν στη Δ.Ε. Κοτύλης αλλά 

γεννήθηκαν και δηλώθηκαν σε άλλη δημοτική ενότητα.  
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Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο μειονοτικό 

δημοτικό σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων 

με βάση τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των 

μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία 

της Δημοτικής Ενότητας Κοτύλης.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα μειονοτικά 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με 

μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και 

με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία 

της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο 
του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Κοτύλης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 26 2012-2013 19 17 24 17 18 17 112 

2007 23 2013-2014 20 19 17 24 17 18 115 

2008 26 2014-2015 27 20 19 16 24 17 123 

2009 22 2015-2016 22 23 20 20 14 24 123 

2010 29 2016-2017 23 22 22 20 20 14 121 

2011 13 2017-2018 17 23 19 27 15 19 120 

2012 8 2018-2019 23 17 23 19 26 14 122 

2013 18 2019-2020 15 23 17 23 19 25 122 

2014 19 2020-2021 21 15 23 17 23 19 118 

2015 15 2021-2022 18 21 20 7 11 23 99 

2016 9 2022-2023 11 17 21 16 7 10 81 

2017 4 2023-2024 5 10 17 17 15 6 69 

2018 9 2024-2025 11 4 10 13 16 14 68 

2019 17 2025-2026 20 10 4 8 12 15 70 

2020 8 2026-2027 9 19 10 4 7 12 61 

2021 7 2027-2028 8 9 19 8 3 7 54 

2022 6 2028-2029 7 8 9 15 7 3 49 

2023 5 2029-2030 6 7 8 7 14 7 48 

2024 4 2030-2031 4 5 6 6 7 13 42 

Πίνακας 512: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις 
και τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της της Δ.Ε. 
Κοτύλης  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των μειονοτικών δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

ο αριθμός του μαθητικού πληθυσμού θα παρουσιάσει σταδιακά μεγάλη μείωση που 

θα φτάσει σε ποσοστό έως και 64%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 
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επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία από το 

σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό 

των νηπίων που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό τον μαθητών της Α΄ τάξης που 

γράφτηκε στην Β΄ τάξη, κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών 

σχολείων  που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται 

το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων 
που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κοτύλης  

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 100% 

2009-2010         100% 100% 100% 

2010-2011       100% 94% 88% 100% 

2011-2012 19 100% 100% 100% 105% 100% 95% 

2012-2013 20 100% 100% 100% 100% 75% 93% 

2013-2014 29 93% 85% 96% 123% 96% 96% 

2014-2015 19 116% 100% 86% 100% 100% 100% 

2015-2016 24 96% 100% 100% 100% 100%   

2016-2017 22 77% 100% 100% 100%     

2017-2018 23 100% 100% 100%       

2018-2019 15 100% 100%         

2019-2020 21 100%           

Μέσος Όρος 98% 98% 98% 103% 95% 98% 

Πίνακας 513: Ποσοστό των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Κοτύλης  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Κοτύλης. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των μειονοτικών δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα 
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απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κοτύλης 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 19 2012-2013 19 17 24 17 18 17 112 

2012-2013 20 2013-2014 20 19 17 24 17 18 115 

2013-2014 29 2014-2015 27 20 19 16 24 17 123 

2014-2015 19 2015-2016 22 23 20 20 14 24 123 

2015-2016 24 2016-2017 23 22 22 20 20 14 121 

2016-2017 22 2017-2018 17 23 19 27 15 19 120 

2017-2018 23 2018-2019 23 17 23 19 26 14 122 

2018-2019 15 2019-2020 15 23 17 23 19 25 122 

2019-2020 21 2020-2021 21 15 23 17 23 19 118 

2020-2021 19 2021-2022 19 21 15 24 16 23 116 

2021-2022 11 2022-2023 11 18 20 15 22 16 102 

2022-2023 5 2023-2024 5 11 18 21 14 22 90 

2023-2024 11 2024-2025 11 5 10 18 20 14 78 

2024-2025 21 2025-2026 20 11 5 11 17 19 83 

2025-2026 10 2026-2027 10 20 10 5 10 17 72 

2026-2027 8 2027-2028 8 9 19 11 4 10 62 

2027-2028 7 2028-2029 7 8 9 20 10 4 59 

2028-2029 6 2029-2030 6 7 8 10 19 10 59 

2029-2030 4 2030-2031 4 6 7 8 9 19 52 

Πίνακας 514: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια 

και το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Κοτύλης  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των μειονοτικών δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

ο αριθμός του μαθητικού πληθυσμού θα παρουσιάσει σταδιακά μεγάλη μείωση που 

θα φτάσει σε ποσοστό έως και 56%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι και με τις δύο μεθόδους πρόβλεψης των μαθητών, 

λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν κατά το 
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τρέχον σχολικό έτος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Κοτύλης θα μειωθεί 

σημαντικά. 

 
Εικόνα 514: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. 

Κοτύλης από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31  

 
Εικόνα 515: Γεωγραφική κατανομή μειονοτικών σχολείων του Δήμου Μύκης (Ο χάρτης αντλήθηκε από το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΤΥΛΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 5 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) 

μικρή αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 21 τ.μ.. Διαθέτει επίσης έναν πολύ μικρό 

χώρο που χρησιμοποιείται ως κουζίνα. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΑΡΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 7 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ.. Διαθέτει επίσης έναν πολύ μικρό χώρο που 

χρησιμοποιείται ως κουζίνα. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΧΝΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 17 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 24 τ.μ., πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 12 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στη Δ.Ε. Κοτύλης λειτουργούν τρία (3) μονοθέσια νηπιαγωγεία. Τα 

νηπιαγωγεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν πολύ μικρές αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Ένα μόνο νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Δύο νηπιαγωγεία διαθέτουν πολύ μικρό χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Τα νηπιαγωγεία δεν διαθέτουν χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Τα νηπιαγωγεία δεν διαθέτουν αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης – 

δραστηριοτήτων.  

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο.  
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Εικόνα 516: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Κοτύλης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:  Είναι δυνατή η λειτουργία ενός 

(1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 8 φοιτώντων νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΑΡΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 12 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΧΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 10 

φοιτώντων νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Κοτύλης είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας στα οποία 

μπορούν να φοιτήσουν μέχρι 30 νήπια. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΚΟΤΥΛΗΣ 1 5 1 8 8 

ΔΗΜΑΡΙΟΥ 1 7 1 12 12 

ΠΑΧΝΗΣ 1 17 1 10 10 

ΣΥΝΟΛΟ 3 29 3 30 30 

Πίνακας 515: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Κοτύλης και αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 517: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Κοτύλης 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τριών (3) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Κοτύλης, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας 

στα οποία φοιτούν 29 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία 

δύνανται να λειτουργήσουν 3 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 

30 νήπια. 
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Γ) Τη γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων και τις μεταξύ τους χιλιομετρικές 

αποστάσεις. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Κοτύλης, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Κοτύλης, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν επαρκούν, σχετικά 

οριακά, για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των νηπίων της περιοχής. 

Επισημαίνουμε, επίσης, το γεγονός ότι στα δημόσια νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν 

οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός 

Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). Ειδικότερα, στο Νηπιαγωγείο Πάχνης δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις φοίτησης 17 νηπίων σε μία μικρή αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

29 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

30 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 516: Λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Κοτύλης, διαπίστωση λειτουργίας τους  βάσει των κριτηρίων 
της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 518: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Κοτύλης 

επαρκούν 
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2.4.3.4 Δημοτική Ενότητα Σατρών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Σατρών από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί ένα 

νηπιαγωγείο (Σατρών). Σήμερα λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 3 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Σατρών από το 2012 μέχρι και το 2019 

παρουσιάζουν σαφέστατη μείωση. Η μείωση αυτή θα συνεχιστεί, σύμφωνα και με τις 

δύο στατιστικές μεθόδους προβολής, ενώ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι 

το 2030 προβλέπονται μηδενικές γεννήσεις. Αντίθετα, οι δύο μαθηματικές μέθοδοι 

προβολής προβλέπουν βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση του αριθμού των γεννήσεων 

του έτους 2019 και στη συνέχεια η γεωμετρική προβολή με βάση τα τελευταία 15 έτη 

προβλέπει σταδιακή μείωση ενώ η γεωμετρική προβολή με βάση τα τελευταία 5 έτη 

προβλέπει μικρή αύξηση. Όλες οι προβλέψεις βέβαια ισχύουν  υπό την προϋπόθεση 

ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται 

με τη χρονική περίοδο εμφάνισης της οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Σατρών 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 2000 9 9 9 9 

2001 5 5 5 5 

2002 6 6 6 6 

2003 11 11 11 11 

2004 7 7 7 7 

2005 8 8 8 8 

2006 6 6 6 6 

2007 5 5 5 5 

2008 6 6 6 6 
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2009 5 5 5 5 

2010 4 4 4 4 

2011 5 5 5 5 

2012 1 1 1 1 

2013 2 2 2 2 

2014 2 2 2 2 

2015 2 2 2 2 

2016 2 2 2 2 

2017 2 2 2 2 

2018 1 1 1 1 

2019 3 3 3 3 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 3 3 1 1 

2021 3 3 1 0 

2022 4 2 0 0 

2023 4 2 0 0 

2024 4 2 0 0 

2025 4 2 0 0 

2026 4 2 0 0 

2027 5 2 0 0 

2028 5 2 0 0 

2029 5 1 0 0 

2030 5 1 0 0 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -42% -86% -100% -100% 

2010-2030 31% -68% -100% -100% 

2019-2030 75% -57% -100% -100% 

Πίνακας 517: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ.Ε. Σατρών (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας τον πίνακα και τη γραφική 

παράσταση διαπιστώνουμε ότι οι δύο στατιστικές προβολές προβλέπουν ότι ο 

αριθμός των γεννήσεων θα εκμηδενιστεί, η γεωμετρική προβολή με βάση τα 

τελευταία 15 έτη προβλέπει αρχική σταθεροποίηση και στη συνέχεια σταδιακή 

μείωση ενώ η γεωμετρική προβολή με βάση τα τελευταία 5 έτη προβλέπει αρχική 

σταθεροποίηση και στη συνέχεια μικρή αύξηση. 
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Εικόνα 519: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Σατρών με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Σατρών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  
Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 6 2011-2012 3 50% 

2007 5 2012-2013 4 80% 

2008 6 2013-2014 4 67% 

2009 5 2014-2015 3 60% 

2010 4 2015-2016 0 0% 

2011 5 2016-2017 0 0% 

2012 1 2017-2018 2 200% 

2013 2 2018-2019 5 250% 

2014 2 2019-2020 1 50% 

2015 2 2020-2021 2 100% 

Μέσος όρος 86% 

Πίνακας 518: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις 
γεννήσεις στη Δ.Ε. Σατρών 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στο νηπιαγωγείο ήταν μειωμένος από τον αριθμό των παιδιών που 

γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Σατρών ενώ σε ορισμένα σχολικά έτη 

καταγράφεται ακριβώς το αντίθετο. Τον ακριβή λόγο αυτών των αυξομειώσεων δεν 

γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι ένα ποσοστό των παιδιών 

γεννήθηκε σε νοσοκομείο άλλης δημοτικής ενότητας και δηλώθηκε εκεί. Επίσης 

μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αστικοποίηση, 

κλπ.), στη μετανάστευση, ενώ χρήζει διερεύνησης και τυχόν ζήτημα μαθητικής 

διαρροής.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τις δύο γεωμετρικές προβολές, υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γεωμετρική 
προβολή, Δ.Ε. Σατρών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 6 2011-2012   3 

2007 5 2012-2013   4 

2008 6 2013-2014   4 

2009 5 2014-2015   3 

2010 4 2015-2016   0 

2011 5 2016-2017   0 

2012 1 2017-2018   2 

2013 2 2018-2019   5 

2014 2 2019-2020   1 

2015 2 2020-2021 1  2 

2016 2 2021-2022 2 2 

2017 2 2022-2023 1 2 

2018 1 2023-2024 3 1 

2019 3 2024-2025 3 3 

2020 3 2025-2026 3 2 

2021 3 2026-2027 2 2 

2022 2 2027-2028 2 2 

2023 2 2028-2029 2 2 

2024 2 2029-2030 2 2 

2025 2 2030-2031 2 2 

Πίνακας 519: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σατρών 

Τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η σχεδόν σύγκλιση 

μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα 
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νηπιαγωγεία. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι διαφαίνεται πως ο αριθμός του μαθητικού 

πληθυσμού θα παραμείνει σταθερός.  

 
Εικόνα 520: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 3 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε αίθουσες εντός του Μειονοτικού Δημοτικού 

Σχολείου Τεμένους. Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 36 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Σατρών λειτουργεί ένα (1) μονοθέσιο δημόσιο. 

✓ Το νηπιαγωγείο διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας και λειτουργεί εντός 

του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Τεμένους. 

✓ Δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 
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✓ Δεν διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Δεν διαθέτει χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο.  

 

 

Εικόνα 521: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Σατρών 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 
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Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
 (2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΤΕΜΕΝΟΥΣ  1 3 2 30 30 

Πίνακας 520: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Σατρών και αποτύπωση της λειτουργίας του βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 522: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείουν της Δ.Ε. Σατρών 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου στη Δ.Ε. Σατρών, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο 

φοιτούν 3 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στο 

υπάρχον νηπιαγωγείο δύναται η λειτουργία 2 τμημάτων διδασκαλίας και η 

φοίτηση μέχρι 30 νηπίων. 
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Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σατρών, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Σατρών, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο επαρκεί για να καλύψει τις 

ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής. 

Επισημαίνουμε επίσης το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο δεν 

υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ).  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

3 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

30 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 521: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Σατρών, διαπίστωση λειτουργίας τους  βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 523: Πρόταση της έρευνας για το νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Σατρών 

επαρκεί 
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Εικόνα 524: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων του Δήμου Μύκης(Ο χάρτης αντλήθηκε από το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 
 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια (νηπιαγωγεία) όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Μύκης, 

συνοψίζουμε την πρόταση και τις επισημάνσεις μας για την αναγκαιότητα να 

καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση χώρων (εντός μειονοτικών 

δημοτικών σχολείων ή μισθωμένων) για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων, οι οποίοι 

να πληρούν όσο το δυνατόν περισσότερες προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός 

σύγχρονου νηπιαγωγείου. 

  



1108 
 

2.4.4 Δήμος Τοπείρου 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στο Δήμο Τοπείρου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί ένα 

νηπιαγωγείο (Ηλιόπετρας) και έχουν παύσει τη λειτουργία, λόγω συγχώνευσης, 

τέσσερα (4) νηπιαγωγεία (Ερασμίου, Κρεμαστής, Λεύκης, Μέλισσας). Σήμερα 

λειτουργούν δέκα (10) νηπιαγωγεία με έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 118 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. Ένα (1) νηπιαγωγείο (Κεντητής) είναι σε 

αναστολή λειτουργίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στο Δήμο Τοπείρου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί ένα δημοτικό 

σχολείο (Εύλαλου), έχουν υποβιβασθεί τέσσερα (Άβατου, Δέκαρχου, Εξοχής και Νέου 

Όλβιου) και έχει παύσει τη λειτουργία του, λόγω συγχώνευσης, ένα δημοτικό σχολείο 

(Θαλασσιάς). Σήμερα λειτουργούν επτά (7) δημοτικά σχολεία με είκοσι ένα (21) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 244 μαθητές και μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στο Δήμο Τοπείρου λειτουργούν εννέα (9) Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία και φοιτούν 

175 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στο Δήμο Τοπείρου αρχίζουν να παρουσιάζουν ουσιαστική 

μείωση από το 2011 η οποία συνεχίζεται μέχρι το 2019. Η σταδιακή μείωση θα 

συνεχιστεί και κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές, 

με τις στατιστικές μεθόδους να την προβλέπουν πιο έντονη. Οι προβλέψεις του 

πίνακα βέβαια τελούν υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να 

επισημάνουμε ότι η μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται με τη περίοδο της έναρξης της 

οικονομικής κρίσης της χώρας μας. 
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δήμου Τοπείρου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 135 135 135 135 

2001 131 131 131 131 

2002 112 112 112 112 

2003 100 100 100 100 

2004 124 124 124 124 

2005 122 122 122 122 

2006 145 145 145 145 

2007 118 118 118 118 

2008 127 127 127 127 

2009 123 123 123 123 

2010 126 126 126 126 

2011 89 89 89 89 

2012 70 70 70 70 

2013 70 70 70 70 

2014 82 82 82 82 

2015 66 66 66 66 

2016 67 67 67 67 

2017 67 67 67 67 

2018 74 74 74 74 

2019 77 77 77 77 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 73 69 61 72 

2021 72 66 58 66 

2022 72 66 54 57 

2023 71 64 50 53 

2024 70 60 46 49 

2025 70 60 42 46 

2026 69 57 39 42 

2027 69 55 35 38 

2028 68 53 31 34 

2029 68 52 27 31 

2030 67 50 23 27 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -50% -63% -83% -80% 

2010-2030 -47% -61% -81% -78% 

2019-2030 -13% -35% -70% -65% 

Πίνακας 522: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων στο Δήμο Τοπείρου (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι σε όλες τις προβολές παρουσιάζεται μείωση των γεννήσεων, αλλά 

οι στατιστικές μέθοδοι προβλέπουν ότι αυτή θα είναι μεγαλύτερη.  
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Εικόνα 525: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων στο Δ. Τοπείρου με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ. Τοπείρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Νήπια 

2006 145 2011-2012 105 72% 

2007 118 2012-2013 95 81% 

2008 127 2013-2014 119 94% 

2009 123 2014-2015 96 78% 

2010 126 2015-2016 93 74% 

2011 89 2016-2017 91 102% 

2012 70 2017-2018 73 104% 

2013 70 2018-2019 67 96% 

2014 82 2019-2020 61 74% 

2015 66 2020-2021 58 88% 

Μέσος όρος 86% 

Πίνακας 523: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις 
γεννήσεις στο Δ. Τοπείρου 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα σχεδόν τα σχολικά έτη (εξαιρούνται τα 

σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18) ο αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα 

νηπιαγωγεία ήταν μικρότερος από τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από 

πέντε έτη στο Δήμο Τοπείρου. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των ετών, κατά μέσο όρο οι 

εγγραφές είναι 14% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο αυτής της μείωσης 

δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Συγκεκριμένα 

μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αστικοποίηση, 

μεταθέσεις στρατιωτικών, κτλ.) καθώς και στη μετανάστευση. Επίσης, πρέπει να 

διερευνηθεί αν αυτή η απόκλιση οφείλεται και σε διαρροή μαθητικού πληθυσμού.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ. Τοπείρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 145 2011-2012   105 

2007 118 2012-2013   95 

2008 127 2013-2014   119 

2009 123 2014-2015   96 

2010 126 2015-2016   93 

2011 89 2016-2017   91 

2012 70 2017-2018   73 

2013 70 2018-2019   67 

2014 82 2019-2020  61 

2015 66 2020-2021 60 58 

2016 67 2021-2022 60 58 

2017 67 2022-2023 67 58 

2018 74 2023-2024 69 64 

2019 77 2024-2025 55 66 

2020 61 2025-2026 52 53 

2021 58 2026-2027 48 50 

2022 54 2027-2028 45 46 

2023 50 2028-2029 42 43 

2024 46 2029-2030 38 40 

2025 42 2030-2031 35 37 

Πίνακας 524: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ. Τοπείρου 
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Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος, διαφαίνεται μέχρι τα μέσα της δεκαετίας η σταθεροποίηση, ακόμη και 

η μικρή αύξηση, του αριθμού των φοιτώντων νηπίων. Στη συνέχεια προβλέπεται η 

σταδιακή μείωση του αριθμού τους. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η μικρή απόκλιση μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και του αριθμού που 

φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 526: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Η πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31 προδιαθέτει τη διάθεση 

στοιχείων για τις γεννήσεις τουλάχιστον έως το 2024 και την καταγραφή των 

εγγραφέντων μαθητών στα δημοτικά σχολεία για τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία για τις γεννήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2001 έως το 2019 

και τα αποτελέσματα των προβλέψεων από το 2020 έως 2024 καθώς και τις εγγραφές 

των μαθητών στα δημοτικά σχολεία για τα σχολικά έτη 2011-12 έως και το 2020-21, 

στοιχεία που μας διέθεσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης. 

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα Δημοτικά Σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 
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γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ. Τοπείρου 
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων)  

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 131           43% 

2002 112         50% 48% 

2003 100       51% 55% 51% 

2004 124     44% 44% 40% 42% 

2005 122   39% 38% 35% 34% 35% 

2006 145 52% 48% 43% 42% 43% 43% 

2007 118 50% 43% 47% 47% 47% 48% 

2008 127 36% 32% 33% 35% 38% 35% 

2009 123 46% 41% 37% 40% 39% 36% 

2010 126 44% 39% 37% 43% 31%   

2011 89 58% 60% 54% 51%     

2012 70 67% 70% 57%       

2013 70 64% 49%         

2014 82 51%           

Μέσος Όρος 52% 47% 43% 43% 42% 42% 

Πίνακας 525: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
στο Δ. Τοπείρου, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο. Το 

γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται σε μετακινήσεις πληθυσμού (αστικοποίηση κτλ.) 

και στη μετανάστευση.  

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών 

συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των μειονοτικών σχολείων και 

διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και 

των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο μειώνεται σημαντικά.  
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ. Τοπείρου  
 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 131           98% 

2002 112         107% 101% 

2003 100       108% 94% 90% 

2004 124     95% 82% 82% 80% 

2005 122   102% 79% 76% 76% 75% 

2006 145 94% 88% 74% 78% 74% 73% 

2007 118 92% 83% 87% 86% 88% 86% 

2008 127 85% 78% 76% 80% 80% 78% 

2009 123 85% 76% 74% 73% 72% 65% 

2010 126 76% 70% 67% 75% 60%   

2011 89 101% 106% 96% 87%     

2012 70 109% 107% 91%       

2013 70 94% 110%         

2014 82 79%           

Μέσος Όρος 91% 91% 82% 83% 81% 83% 

Πίνακας 526: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
στο Δ. Τοπείρου με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Τοπείρου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ. Τοπείρου 

 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων)  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 145 2012-2013 75 47 54 51 56 56 339 

2007 118 2013-2014 59 70 46 54 55 54 338 

2008 127 2014-2015 46 51 63 43 50 51 304 

2009 123 2015-2016 57 41 56 61 41 52 308 
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2010 126 2016-2017 56 50 42 56 62 43 309 

2011 89 2017-2018 52 49 46 45 56 62 310 

2012 70 2018-2019 47 53 47 49 48 57 301 

2013 70 2019-2020 45 49 48 54 48 44 288 

2014 82 2020-2021 42 34 40 45 39 44 244 

2015 66 2021-2022 34 38 30 30 37 53 224 

2016 67 2022-2023 35 31 36 30 29 38 199 

2017 67 2023-2024 35 31 29 35 29 30 189 

2018 74 2024-2025 39 31 29 28 34 30 191 

2019 77 2025-2026 40 35 29 29 28 35 195 

2020 61 2026-2027 32 36 32 29 28 28 185 

2021 58 2027-2028 30 29 33 32 28 28 180 

2022 54 2028-2029 28 27 27 33 31 28 174 

2023 50 2029-2030 26 25 25 26 32 31 166 

2024 46 2030-2031 24 23 23 25 26 33 154 

Πίνακας 527: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη στο Δ. Τοπείρου, χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα φοίτησης στο Δ. Τοπείρου με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ. Τοπείρου 

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 145 2012-2013 137 124 118 108 120 129 736 

2007 118 2013-2014 109 128 96 102 94 113 642 

2008 127 2014-2015 108 98 108 93 102 90 599 

2009 123 2015-2016 104 99 103 113 93 99 611 

2010 126 2016-2017 96 93 97 102 107 92 587 

2011 89 2017-2018 90 88 91 101 104 106 580 

2012 70 2018-2019 76 94 85 90 101 101 547 

2013 70 2019-2020 66 75 85 94 88 99 507 

2014 82 2020-2021 65 77 64 77 76 80 439 

2015 66 2021-2022 60 75 58 58 72 104 427 

2016 67 2022-2023 61 60 67 58 57 74 377 

2017 67 2023-2024 61 61 54 68 57 58 359 

2018 74 2024-2025 67 61 55 55 67 58 363 

2019 77 2025-2026 70 67 55 55 54 68 369 

2020 61 2026-2027 56 70 61 55 55 55 351 

2021 58 2027-2028 52 56 63 61 55 56 343 

2022 54 2028-2029 49 52 51 64 60 56 331 
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2023 50 2029-2030 45 49 47 51 63 61 317 

2024 46 2030-2031 42 46 44 48 50 64 293 

Πίνακας 528: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη στο Δ. Τοπείρου, με τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 

ποσοστό περίπου 37% στα δημοτικά σχολεία μη συμπεριλαμβανομένων των 

μαθητών των μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό περίπου 33% στα δημοτικά 

σχολεία συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, όπου παρατηρούμε ότι και στις δυο περιπτώσεις 

παρουσιάζεται το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ. Τοπείρου  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων)  

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             96% 

2008-2009           108% 93% 

2009-2010         100% 93% 104% 

2010-2011       98% 93% 95% 105% 

2011-2012 105 71% 93% 90% 97% 102% 100% 

2012-2013 95 62% 86% 110% 100% 100% 102% 

2013-2014 119 39% 89% 102% 107% 107% 92% 

2014-2015 96 59% 88% 92% 107% 98% 92% 

2015-2016 93 60% 88% 96% 115% 72%   

2016-2017 91 57% 102% 91% 94%     
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2017-2018 73 64% 104% 82%       

2018-2019 67 67% 76%         

2019-2020 61 69%           

Μέσος Όρος 61% 91% 95% 102% 97% 98% 

Πίνακας 529: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη του Δ. 
Τοπείρου, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων του  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ. Τοπείρου  
(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             94% 

2008-2009           87% 96% 

2009-2010         86% 100% 97% 

2010-2011       77% 97% 100% 99% 

2011-2012 105 130% 93% 84% 105% 95% 99% 

2012-2013 95 115% 90% 105% 99% 102% 97% 

2013-2014 119 91% 92% 98% 104% 100% 98% 

2014-2015 96 108% 89% 98% 99% 98% 91% 

2015-2016 93 103% 92% 97% 111% 81%   

2016-2017 91 99% 104% 90% 91%     

2017-2018 73 104% 99% 85%       

2018-2019 67 99% 117%         

2019-2020 61 107%           

Μέσος Όρος 106% 97% 92% 99% 95% 96% 

Πίνακας 530 Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη του Δ. 
Τοπείρου, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία του Δήμου Τοπείρου. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς/με τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση 

Π.Ε. Ξάνθης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ. Τοπείρου  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων)  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 105 2012-2013 75 47 54 51 56 56 339 

2012-2013 95 2013-2014 59 70 46 54 55 54 338 

2013-2014 119 2014-2015 46 51 63 43 50 51 304 

2014-2015 96 2015-2016 57 41 56 61 41 52 308 

2015-2016 93 2016-2017 56 50 42 56 62 43 309 

2016-2017 91 2017-2018 52 49 46 45 56 62 310 

2017-2018 73 2018-2019 47 53 47 49 48 57 301 

2018-2019 67 2019-2020 45 49 48 54 48 44 288 

2019-2020 61 2020-2021 42 34 40 45 39 44 244 

2020-2021 58 2021-2022 35 38 32 41 44 38 228 

2021-2022 58 2022-2023 35 32 36 33 39 43 218 

2022-2023 58 2023-2024 35 32 31 37 32 38 205 

2023-2024 64 2024-2025 39 32 30 31 36 31 199 

2024-2025 66 2025-2026 41 35 30 31 30 35 202 

2025-2026 53 2026-2027 32 37 34 31 30 29 193 

2026-2027 50 2027-2028 30 29 35 34 30 29 188 

2027-2028 46 2028-2029 28 28 28 36 33 29 182 

2028-2029 43 2029-2030 26 26 26 28 34 32 173 

2029-2030 40 2030-2031 24 24 24 27 27 34 160 

Πίνακας 531: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη στο Δ. Τοπείρου, χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ. Τοπείρου 

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 105 2012-2013 137 124 118 108 120 129 736 

2012-2013 95 2013-2014 109 128 96 102 94 113 642 

2013-2014 119 2014-2015 108 98 108 93 102 90 599 

2014-2015 96 2015-2016 104 99 103 113 93 99 611 

2015-2016 93 2016-2017 96 93 97 102 107 92 587 

2016-2017 91 2017-2018 90 88 91 101 104 106 580 

2017-2018 73 2018-2019 76 94 85 90 101 101 547 

2018-2019 67 2019-2020 66 75 85 94 88 99 507 

2019-2020 61 2020-2021 65 77 64 77 76 80 439 

2020-2021 58 2021-2022 62 63 71 63 73 73 405 

2021-2022 58 2022-2023 61 60 58 70 60 71 380 

2022-2023 58 2023-2024 61 60 55 57 67 58 358 
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2023-2024 64 2024-2025 68 60 55 54 55 64 355 

2024-2025 66 2025-2026 71 66 55 54 52 53 349 

2025-2026 53 2026-2027 56 68 60 54 52 50 341 

2026-2027 50 2027-2028 53 55 63 60 52 50 331 

2027-2028 46 2028-2029 49 51 50 62 57 50 319 

2028-2029 43 2029-2030 46 48 47 50 59 55 304 

2029-2030 40 2030-2031 42 44 44 47 47 57 282 

Πίνακας 532: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη στο Δ. Τοπείρου με τους μαθητές 
των μειονοτικών σχολείων 

 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό περίπου 34% στα δημοτικά σχολεία μη 

συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό 

περίπου 36% στα δημοτικά σχολεία συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των 

μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μικρή απόκλιση όταν δεν 

συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των μειονοτικών σχολείων και σύγκλιση μεταξύ των 

δυο μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών όταν συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων. Οι προβλέψεις βέβαια διατυπώνονται υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν 

απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα 

παρουσιάσει μια μικρή μείωση. 
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Εικόνα 527: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία στο Δ. Τοπείρου 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

 

 
Εικόνα 528: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία στο Δ. Τοπείρου (με 

τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ 

επιφάνειας 39 τ.μ. και ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 31 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

πολύ μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 17 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το δημοτικό σχολείο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 50 τ.μ. και ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 3 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 29 και 31 τ.μ. αντίστοιχα και ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΚΑΡΧΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 7 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το δημοτικό σχολείο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 27 τ.μ. και ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας 49 τ.μ. και ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο σε αίθουσα 

διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 25 τ.μ. και ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΝΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 7 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας 35 τ.μ. και ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΓΑΝΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 9 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) πολύ 

μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας και ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 5 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το μειονοτικό σχολείο του οικισμού. Διαθέτει 

μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ. και ο αύλειος χώρος του είναι 

επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων:   

Στο Δήμο Τοπείρου λειτουργούν δέκα (10) νηπιαγωγεία (1 διθέσιο και 9 μικρά 

μονοθέσια). 

✓ Τρία (3) νηπιαγωγεία λειτουργούν εντός δημοτικών σχολείων. 

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Τα περισσότερα νηπιαγωγεία διαθέτουν πολύ μικρές αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Ένα (1) μόνο νηπιαγωγείο διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Ένα (1) μόνο νηπιαγωγείο διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Τα νηπιαγωγεία δεν διαθέτουν χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Τα νηπιαγωγεία δεν διαθέτουν αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης – 

δραστηριοτήτων.  

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο.  

✓ Αρκετά νηπιαγωγεία λειτουργούν με αριθμό φοιτώντων νηπίων μικρότερο 

από τον ελάχιστο προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία αριθμό. 
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Εικόνα 529: Καταλληλότητα αιθουσών νηπιαγωγείων Δήμου Τοπείρου 

 
Εικόνα 530: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία του Δ. Τοπείρου 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  
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o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και φοίτηση 14 νηπίων. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρούμε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε 

δυνατή προσπάθεια για τη μεταστέγασή του σε διδακτήριο που να μην είναι αίθουσα 

ΠΡΟΚΑΤ. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 50 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 20 

φοιτώντων νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση 14 νηπίων. Η 

μικρή αίθουσα (29 τ.μ.) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΚΑΡΧΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση 14 νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 20 

φοιτώντων νηπίων.  
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση 14 νηπίων. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρούμε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε 

δυνατή προσπάθεια για τη μεταστέγασή του σε διδακτήριο που να μην είναι αίθουσα 

ΠΡΟΚΑΤ. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΝΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση 14 νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΓΑΝΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση 14 νηπίων.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στο 

Δήμο Τοπείρου είναι δυνατή η λειτουργία έντεκα (11) τμημάτων διδασκαλίας στα 

οποία μπορούν να φοιτήσουν μέχρι 199 νήπια. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
 (2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΕΥΛΑΛΟΥ 1 13 1 14 14 

ΤΟΞΟΤΩΝ 2 31 2 50 50 

ΑΒΑΤΟΥ 1 17 1 20 20 

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1 3 1 14 14 

ΔΕΚΑΡΧΟΥ 1 7 1 14 14 

ΕΞΟΧΗΣ 1 13 1 20 20 

ΗΛΙΟΠΕΤΡΑΣ 1 13 1 14 14 

ΚΥΡΝΟΥ 1 7 1 14 14 

ΜΑΓΓΑΝΩΝ 1 9 1 25 25 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ 1 5 1 14 14 

ΣΥΝΟΛΟ 11 118 11 199 199 

Πίνακας 533: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων του Δήμου Τοπείρου και αποτύπωση της λειτουργίας τους  
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 531: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων του Δήμου Τοπείρου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 3/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 

φοιτούν 36 μαθητές. Εντός του διδακτηρίου λειτουργεί και το νηπιαγωγείο του 

οικισμού. 

Το σχολείο διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας και ένα (1) μικρό Εργαστήριο Πληροφορικής (8 τ.μ.). 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και Τμήμα Ένταξης. Κατά το 

τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 79 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 22, 22, 28 και 28 τ.μ. 

αντίστοιχα. 
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o Αίθουσα επιφάνειας 35 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 19 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 10 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 3/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 41 μαθητές. Εντός του διδακτηρίου 

λειτουργεί και το νηπιαγωγείο του οικισμού. 

Το σχολείο διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας και αίθουσα, επιφάνειας 50 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΚΑΡΧΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 2/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 

φοιτούν 14 μαθητές. Εντός του διδακτηρίου λειτουργεί και το νηπιαγωγείο του 

οικισμού. 

Το σχολείο διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 3/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας και ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 24 μαθητές. 

Το σχολείο διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας και Εργαστήριο Πληροφορικής 

(12 τ.μ.). Τέλος, διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας. Κατά το τρέχον σχολικό 

έτος φοιτούν 40 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 
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o Αίθουσα επιφάνειας 57 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 16 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 172 τ.μ. 

o Αίθουσα Μουσικής επιφάνειας 44 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΟΛΒΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 2/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας. Κατά το τρέχον σχολικό έτος 

φοιτούν 10 μαθητές. 

Το σχολείο διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στο Δήμο Τοπείρου λειτουργούν επτά (7) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν είκοσι ένα (21) τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία λειτουργούν σε 

δημόσιους ιδιόκτητους χώρους.  

✓ Όλες οι αίθουσες που λειτουργούν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν χώρους για τη λειτουργία του ολοημέρου 

προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήρια Πληροφορικής. 

✓ Στο μοναδικό δημοτικό σχολείο όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, διατίθεται 

ξεχωριστή αίθουσα. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει γυμναστήριο. 

✓ Τα σχολεία δεν διαθέτουν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

✓ Τα σχολεία δεν διαθέτουν αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Όλα τα δημοτικά σχολεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα Μουσικής. 

✓ Υπάρχουν δύο (2) επιπλέον αίθουσες που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

(επιφάνεια μεγαλύτερη από 37,5 τ.μ.). 

✓ Υπάρχουν τέσσερις (4) επιπλέον αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας (επιφάνεια μικρότερη από 37,5 τ.μ.). 
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Εικόνα 532: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία του Δ. Τοπείρου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΛΑΛΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. 
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 45 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΞΟΤΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, με την 

προϋπόθεση ότι οι τέσσερις (4) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

θα λειτουργούν ως αίθουσες διδασκαλίας με μικρότερο από τον μέγιστο 

προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Συγκεκριμένα θα έχουν μέγιστο δυναμικό 68 

μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 118 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 14 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 84 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΤΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 45 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΚΑΡΧΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 45 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 45 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 10 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 60 μαθητές.  
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΟΛΒΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 45 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μέγιστος Αριθμός 

μαθητών 

ΕΥΛΑΛΟΥ 3 36 3 45 45 

ΤΟΞΟΤΩΝ  6 79 6 118 84 

ΑΒΑΤΟΥ 3 41 3 45 45 

ΔΕΚΑΡΧΟΥ 2 14 3 45 45 

ΕΞΟΧΗΣ 2 24 3 45 45 

ΕΡΑΣΜΙΟΥ 4 40 6 150 60 

ΝΕΟΥ ΟΛΒΙΟΥ 1 10 3 45 45 

ΣΥΝΟΛΟ 21 244 27 493 369 

Πίνακας 534: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Δήμου Τοπείρου και αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 533: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Δήμου Τοπείρου 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δέκα (10) δημόσιων νηπιαγωγείων στο Δήμο 

Τοπείρου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 118 νήπια. 
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Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

συγκεκριμένα νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 11 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 199 νήπια. 

Γ) Την πρόταση της έρευνας για τη μη λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους 

χώρους και σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Δ) Το γεγονός ότι πολλά νηπιαγωγεία λειτουργούν με αριθμό φοιτώντων νηπίων 

πολύ μικρότερο από τον προβλεπόμενο, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, 

ελάχιστο αριθμό. 

Ε) Τη γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων και τις μεταξύ τους χιλιομετρικές 

αποστάσεις. 

ΣΤ) Το γεγονός ότι τα εννέα (9) νηπιαγωγεία διαθέτουν μόνο από μία αίθουσα 

διδασκαλίας, εκ των οποίων οι επτά είναι πολύ μικρές. 

Ζ) Το γεγονός ότι δύο (2) νηπιαγωγεία λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Η) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στον Δήμο Τοπείρου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Θ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στον Δήμο Τοπείρου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία με βάση τη σημερινή λειτουργία τους 

επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των νηπίων της περιοχής. 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα 

κατασκευής ενός σύγχρονου τριθέσιου διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) στην έδρα του 

Δήμου, το Εύλαλο. Στο νηπιαγωγείο θα υπάρχουν όλοι οι χώροι που προβλέπονται 

από τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής νηπιαγωγείων, ήτοι αίθουσα βιβλιοθήκης 

– δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, πολυδύναμος χώρος, χώρος κουζίνας – 

τραπεζαρίας. Με τη λειτουργία του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου θα υπάρχει η 

δυνατότητα συγχώνευσης πολλών νηπιαγωγείων της περιοχής (Εύλαλου, Άβατου, 

Δέκαρχου, Ηλιόπετρας, Κεντητής, Κύρνου και Μεγάλου Ορφανού), τα περισσότερα εκ 

των οποίων λειτουργούν σε πολύ μικρές αίθουσες και με αριθμό νηπίων μικρότερο 

από τον ελάχιστο προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι στα δημόσια νηπιαγωγεία που 

λειτουργούν δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 10 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
1 

ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΤΜΗΜΑΤΑ 11 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
3 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

118 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

199 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

75 

Πίνακας 535: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στο Δ. Τοπείρου, διαπίστωση λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

  
Εικόνα 534: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία του Δ. Τοπείρου 

 

 
Εικόνα 535: Γεωγραφική κατανομή δημόσιων νηπιαγωγείων Δήμου Τοπείρου (Ο χάρτης αντλήθηκε από 

το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Να εξεταστεί η 

δυνατότητα 

κατασκευής  

ενός (1)  

διδακτηρίου 

 

επαρκούν 
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Δημόσια Δημοτικά Σχολεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των επτά (7) δημόσιων δημοτικών σχολείων στους 

οικισμούς του Δήμου Τοπείρου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν είκοσι 

ένα (21) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 244 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα υπάρχοντα δημόσια δημοτικά 

σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 27 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την 

τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 

369 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά 

τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 493 

μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στον Δήμου Τοπείρου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στον Δήμο Τοπείρου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στο Δήμο 

Τοπείρου επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των μαθητών της 

περιοχής. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

7 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
7 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 21 ΤΜΗΜΑΤΑ 27 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

244 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ 
ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 369 
έως 493 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 536: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων του Δ. Τοπείρου, αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 536: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία του Δ. Τοπείρου 

 

 
Εικόνα 537: Γεωγραφική κατανομή δημόσιων και μειονοτικών δημοτικών σχολείων του Δ. Τοπείρου (Ο χάρτης 

αντλήθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και επεξεργάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας) 

 

 

 

 

 

επαρκούν 
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Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια του Δήμου Τοπείρου,  συνοψίζουμε την πρόταση και τις επισημάνσεις μας 

για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

Να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής και λειτουργίας ενός (1) σύγχρονου 

τριθέσιου διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) στο Εύλαλο. Με τη λειτουργία του 

συγκεκριμένου νηπιαγωγείου θα υπάρχει η δυνατότητα συγχώνευσης πολλών 

νηπιαγωγείων της περιοχής (Εύλαλου, Άβατου, Δέκαρχου, Ηλιόπετρας, Κεντητής, 

Κύρνου και Μεγάλου Ορφανού), τα περισσότερα εκ των οποίων λειτουργούν σε πολύ 

μικρές αίθουσες και με αριθμό νηπίων μικρότερο από τον ελάχιστο προβλεπόμενο 

από την ισχύουσα νομοθεσία. Έτσι θα καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 

ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής. 
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2.5. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

Στην Π.Ε. Ροδόπης λειτουργούν σαράντα τέσσερα (44) νηπιαγωγεία με 

ογδόντα ένα (81) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 1.535 νήπια Α΄ και Β΄ 

ηλικίας. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Στην Π.Ε. Ροδόπης λειτουργούν είκοσι πέντε (25) δημοτικά σχολεία με 

διακόσια εννέα (209) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 3.315 μαθητές και 

μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης είναι μία από τις Π.Ε. της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που σημειώνει μεγάλη μείωση στις γεννήσεις 

καθ’ όλη την 20ετία 2000 - 2019 με ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων -31%, ενώ την 

τελευταία δεκαετία 2010-2019 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε και άλλο αγγίζοντας το -

35%. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε την διαχρονική εξέλιξη των 

γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης από το 2000 έως τα 2019 και το 

ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων σε επίπεδο Δήμων.  

Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της  
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης   

Έτος Δ. Κομοτηνής  Δ. Αρριανών  Δ. Ιάσμου  
Δ. Μαρώνειας-

Σαπών  
Π.Ε. Ροδόπης  

2000 629 163 113 112 1.017 

2001 660 164 107 126 1.057 

2002 637 164 100 112 1.013 

2003 620 157 105 127 1.009 

2004 606 153 111 140 1.010 

2005 673 175 104 135 1.087 

2006 737 147 109 130 1.123 

2007 666 176 127 111 1.080 

2008 688 186 98 103 1.075 

2009 648 152 102 103 1.005 

2010 728 156 99 103 1.086 

2011 649 142 92 88 971 
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2012 573 127 74 96 870 

2013 570 122 85 85 862 

2014 551 95 66 78 790 

2015 620 89 74 87 870 

2016 584 93 86 67 830 

2017 558 89 75 69 791 

2018 494 101 65 66 726 

2019 483 93 61 64 701 

Ποσοστό 
μεταβολής 
2000-2019 

-23% -43% -46% -43% -31% 

Ποσοστό 
μεταβολής 
2010-2019 

-34% -40% -38% -38% -35% 

Πίνακας 537: Διαχρονική εξέλιξη και το ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης σε επίπεδο δήμων  

Για την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων) της Π.Ε. Ροδόπης για 

την επόμενη δεκαετία χρειαζόμασταν στοιχεία των γεννήσεων. Η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρέχει στοιχεία γεννήσεων έως το 2019 βάση των οποίων θα 

μπορούσαμε να υπολογίσουμε τον εν δυνάμει μαθητικό πληθυσμό για τα 

νηπιαγωγεία έως το σχολικό έτος 2024-25 και για τα δημοτικά σχολεία έως το σχολικό 

έτος 2025-26. Επειδή όμως η έρευνα μας επεκτείνεται έως το σχολικό έτος 2030-31 

ήταν απαραίτητο να προβούμε στην πρόβλεψη των γεννήσεων τουλάχιστον για τα 

επόμενα 7 έτη. 

Για την υλοποίηση των προβλέψεων χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία για τις 

γεννήσεις από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το χρονικό διάστημα από 

το 2000 έως το 2019. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος των τιμών που διαθέτουμε τόσο 

καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα καθώς θα παρουσιάζουν τη διαχρονική τάση των 

γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας και θα αποφύγουμε τα τυχόν σφάλματα από 

απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να συνέβησαν στην περιοχή σε μια συγκεκριμένη 

περίοδο. 

Όπως έχουμε προαναφέρει επιθυμητό είναι να γίνεται η πρόβλεψη με 

περισσότερες από μια μεθόδους, για να συγκρίνονται οι αποκλίσεις μεταξύ τους και 

να επιλέγεται αυτή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αληθοφάνεια (στη βάση και των 

άλλων χαρακτηριστικών της περιοχής). 

 Εφαρμόσαμε τη γεωμετρική προβολή, από τις μαθηματικές μεθόδους, σε δυο 

εκδοχές χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις των τελευταίων 5 ετών (2015-2019) και των 

τελευταίων 15 ετών (2005 – 2019). Ενώ από τις στατιστικές μεθόδους εφαρμόσαμε 

τη γραμμική παλινδρόμηση και την εκθετική εξομάλυνση χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις από το 2000 έως το 2019. 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων 

της Π.Ε. Ροδόπης από το 2000 έως το 2019, στοιχεία που μας διατέθηκαν από την 

ΕΛΣΤΑΤ, τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις 

προαναφερόμενες προβολές καθώς και την ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με 

βάση τα αποτελέσματα της κάθε προβολής. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι 

οι γεννήσεις στην Π.Ε. Ροδόπης παρουσιάζουν μια μικρή αυξομείωση από το 2000 

έως το 2010 και από το 2011 μέχρι το 2019 οι γεννήσεις μειώθηκαν σημαντικά. Η 

μείωση των γεννήσεων προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και στα επόμενα έτη, 

σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές. Τα αποτελέσματα της της γεωμετρικής 

προβολής βάση της 15ετίας (2005-2019) καθώς και της προβολής της εκθετικής 

εξομάλυνσης παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση στις γεννήσεις και είναι τα 

απαισιόδοξα σενάρια ενώ τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης 

σημειώνουν τη μικρότερη μείωση και χαρακτηρίζεται ως το αισιόδοξο σενάριο. Η 

πρόγνωση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή 

δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η 

μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται με τη χρονική περίοδο της οικονομικής κρίσης της 

χώρας μας. 

  

Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Π. Ε. Ροδόπης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 

2015 έως 
2019 (5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 1.017 1.017 1.017 1.017 

2001 1.057 1.057 1.057 1.057 

2002 1.013 1.013 1.013 1.013 

2003 1.009 1.009 1.009 1.009 

2004 1.010 1.010 1.010 1.010 

2005 1.087 1.087 1.087 1.087 

2006 1.123 1.123 1.123 1.123 

2007 1.080 1.080 1.080 1.080 

2008 1.075 1.075 1.075 1.075 

2009 1.005 1.005 1.005 1.005 

2010 1.086 1.086 1.086 1.086 

2011 971 971 971 971 

2012 870 870 870 870 

2013 862 862 862 862 

2014 790 790 790 790 

2015 870 870 870 870 

2016 830 830 830 830 

2017 791 791 791 791 

2018 726 726 726 726 

2019 701 701 701 701 
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Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 684 677 754 682 

2021 668 654 736 663 

2022 652 632 717 643 

2023 636 611 699 622 

2024 621 590 680 601 

2025 606 570 662 580 

2026 591 551 643 556 

2027 577 532 625 535 

2028 563 514 606 513 

2029 549 497 588 491 

2030 536 480 569 469 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -47% -53% -44% -54% 

2010-2030 -51% -56% -48% -57% 

2019-2030 -24% -32% -19% -33% 

Πίνακας 538: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Π. Ε. Ροδόπης (2000-2019), αποτελέσματα πρόβλεψης 
για την επόμενη δεκαετία έως 2030 και ποσοστό μεταβολής των γεννήσεων 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι και οι τέσσερις προβολές παρουσιάζουν μείωση στον αριθμό των 

γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία.  

 
Εικόνα 538: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Π.Ε. Ροδόπης με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 
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Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Η πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31 προδιαθέτει τη διάθεση 

στοιχείων για τις γεννήσεις τουλάχιστον έως το 2026 και την καταγραφή των 

εγγραφέντων μαθητών στα νηπιαγωγεία για τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία για τις γεννήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2001 έως το 2019 

και τα αποτελέσματα των προβλέψεων από το 2020 έως 2026 καθώς και τις εγγραφές 

των μαθητών στα νηπιαγωγεία της προηγούμενης δεκαετίας, για τα σχολικά έτη 

2011-12 έως και το 2020-21, στοιχεία που μας διέθεσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ροδόπης.  

Από το σχολικό έτος 2019-20 είναι υποχρεωτική η φοίτηση των νηπίων Β΄ 

ηλικίας (προνήπια). Επειδή όμως δεν υπάρχει αξιόπιστο δείγμα μαθητικού 

πληθυσμού στον αριθμό των νηπίων Β΄ ηλικίας (προνήπια) για τα προηγούμενα έτη, 

δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη τους για τα επόμενα. Για τον λόγο αυτό τα στοιχεία που 

αφορούν στον αριθμό των προνηπίων και απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες 

είναι ενδεικτικά.  

Για την πρόβλεψη των νηπίων σε πρώτη φάση επιχειρήσαμε να εφαρμόσουμε 

τις ίδιες μεθόδους προβολής, όπως στην περίπτωση της πρόβλεψης των γεννήσεων 

(τη γραμμική παλινδρόμηση και την εκθετική εξομάλυνση). Τα αποτελέσματα που 

μας έδωσαν οι προαναφερόμενοι μέθοδοι δεν ήταν ρεαλιστικά, για τον λόγο αυτό 

απορρίψαμε τις μεθόδους αυτές και πραγματοποιήσαμε την πρόβλεψη με βάση τον 

μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που πήγαν στο νηπιαγωγείο μετά 

από πέντε έτη χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις από το 2006 έως το 2025 και τον 

αριθμό των εγγεγραμμένων νηπίων για τα σχολικά έτη 2011-12 έως 2020-21.  

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα σχολικά έτη από το 2011-2012 έως το 2020-2021 όπως 

απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις,  
 Π.Ε. Ροδόπης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Νήπια 

2006 1.123 2011-2012 1.142 102% 

2007 1.080 2012-2013 1.146 106% 

2008 1.075 2013-2014 1.108 103% 

2009 1.005 2014-2015 1.038 103% 

2010 1.086 2015-2016 1.064 98% 

2011 971 2016-2017 1.119 115% 
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2012 870 2017-2018 1.119 129% 

2013 862 2018-2019 1.117 130% 

2014 790 2019-2020 704 89% 

2015 870 2020-2021 797 92% 

Μέσος όρος 107% 

Πίνακας 539: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στην Π.Ε. Ροδόπης 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν σε όλα τα σχολικά έτη (έως το 2018-2019) ο 

αριθμός των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μεγαλύτερος από 

τον αριθμό των παιδιών που είχαν γεννηθεί πριν από πέντε έτη στην Π.Ε. Ροδόπης. 

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των ετών, κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 7% 

περισσότερες από τις γεννήσεις. Τον ακριβή λόγο αυτής της αύξησης δεν γνωρίζουμε, 

μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μία πιθανότητα είναι ότι ένα 

ποσοστό των παιδιών να γεννήθηκε σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές άλλης πόλης 

(η δήλωση της γέννησης ενός παιδιού γίνεται στην πόλη γέννησης και όχι στην πόλη 

της μόνιμης κατοικίας των γονέων). Επίσης μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική 

μετακίνηση των κατοίκων (πχ. μεταθέσεις στρατιωτικών, εκπαιδευτικών κτλ.) καθώς 

και στη μετανάστευση. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα αξιόπιστο 

δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα επόμενα 

δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων νηπίων, τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση 

τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Π.Ε. Ροδόπης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις  
Σχολικό 

έτος 
Προνήπια Νήπια 

2006 1.123 2011-2012   1.142 

2007 1.080 2012-2013   1.146 

2008 1.075 2013-2014   1.108 

2009 1.005 2014-2015   1.038 

2010 1.086 2015-2016   1.064 

2011 971 2016-2017   1.119 

2012 870 2017-2018   1.119 

2013 862 2018-2019   1.117 

2014 790 2019-2020   704 

2015 870 2020-2021 738 797 

2016 830 2021-2022 704 885 

2017 791 2022-2023 646 843 

2018 726 2023-2024 624 774 

2019 701 2024-2025 671 747 
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2020 754 2025-2026 655 804 

2021 736 2026-2027 638 785 

2022 717 2027-2028 622 765 

2023 699 2028-2029 606 745 

2024 680 2029-2030 589 725 

2025 662 2030-2031 572 706 

Πίνακας 540: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Π.Ε. Ροδόπης 

Από τον παραπάνω πίνακα και έχοντας ως σημείο αναφοράς το τρέχον 

σχολικό έτος 2020-21, διαφαίνεται η σταδιακή μείωση του αριθμού των φοιτώντων 

νηπίων, η οποία στο τέλος της δεκαετίας θα είναι μεγαλύτερη με ποσοστό μεταβολή 

-11%. Τέλος, τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία 

απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι εμφανής η απόκλιση μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και αυτών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. 

 
Εικόνα 539: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Η πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για 

την επόμενη δεκαετία, έως το σχολικό έτος 2030-31 προδιαθέτει τη διάθεση 

στοιχείων για τις γεννήσεις τουλάχιστον έως το 2024 και την καταγραφή των 

εγγραφέντων μαθητών στα δημοτικά σχολεία για τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία για τις γεννήσεις από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2001 έως το 2019 

και τα αποτελέσματα των προβλέψεων από το 2020 έως 2024 καθώς και τις εγγραφές 
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των μαθητών στα δημοτικά σχολεία για τα σχολικά έτη 2011-12 έως και το 2020-21, 

στοιχεία που μας διέθεσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. 

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Π.Ε. Ροδόπης 
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 1.057           52% 

2002 1.013         53% 53% 

2003 1.009       55% 55% 54% 

2004 1.010     56% 56% 57% 53% 

2005 1.087   56% 56% 56% 54% 54% 

2006 1.123 51% 50% 49% 54% 53% 55% 

2007 1.080 57% 54% 51% 53% 52% 53% 

2008 1.075 62% 54% 53% 53% 53% 54% 

2009 1.005 67% 63% 62% 61% 62% 62% 

2010 1.086 56% 53% 54% 54% 54%   

2011 971 58% 56% 55% 56%     

2012 870 63% 62% 62%       

2013 862 62% 61%         

2014 790 63%           

Μέσος Όρος 60% 57% 55% 55% 55% 54% 

Πίνακας 541: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Π.Ε. Ροδόπης χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση της τάξεως του 40%-

46% μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο 

δημοτικό σχολείο. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στον αριθμό των 

μαθητών που φοιτούν σε μειονοτικό σχολείο και αποδεικνύεται από το ακόλουθο 

πίνακα όπου παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών συμπεριλαμβανόμενων και των 
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μαθητών των μειονοτικών σχολείων και διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης 

μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο δημοτικό 

σχολείο μειώνεται στο 5-11%. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το ποσοστό των 

φοιτώντων παιδιών μειώνεται όσο μεγαλώνουν οι τάξεις.  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Π.Ε. Ροδόπης 
 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 1.057           81% 

2002 1.013         88% 89% 

2003 1.009       89% 89% 88% 

2004 1.010     90% 91% 95% 91% 

2005 1.087   89% 90% 91% 88% 88% 

2006 1.123 85% 84% 84% 86% 85% 87% 

2007 1.080 95% 92% 89% 90% 88% 90% 

2008 1.075 101% 92% 91% 90% 91% 92% 

2009 1.005 103% 99% 97% 95% 94% 93% 

2010 1.086 90% 87% 88% 87% 86%   

2011 971 94% 92% 92% 91%     

2012 870 98% 97% 97%       

2013 862 97% 95%         

2014 790 97%           

Μέσος Όρος 95% 92% 91% 90% 89% 89% 

Πίνακας 542: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Π.Ε. Ροδόπης με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που φοίτησαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τάξη και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση τη 

μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης (επιλέξαμε το αισιόδοξο σενάριο), 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τάξη που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τάξη και με κόκκινο χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των 

γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των εγγραφέντων 

μαθητών ανά τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Π.Ε. Ροδόπης 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 1.123 2012-2013 576 610 570 550 540 551 3.397 

2007 1.080 2013-2014 615 567 612 570 551 540 3.455 

2008 1.075 2014-2015 667 580 554 610 572 540 3.523 

2009 1.005 2015-2016 677 576 550 608 582 540 3.533 

2010 1.086 2016-2017 605 634 565 573 599 582 3.558 

2011 971 2017-2018 560 577 621 568 564 616 3.506 

2012 870 2018-2019 547 544 582 616 575 577 3.441 

2013 862 2019-2020 532 540 536 582 620 580 3.390 

2014 790 2020-2021 498 529 539 543 586 620 3.315 

2015 870 2021-2022 521 447 477 481 532 591 3.049 

2016 830 2022-2023 497 493 437 477 476 529 2.908 

2017 791 2023-2024 473 470 481 437 472 474 2.807 

2018 726 2024-2025 435 448 459 481 433 469 2.725 

2019 701 2025-2026 420 411 438 459 476 430 2.634 

2020 754 2026-2027 451 397 402 438 454 474 2.616 

2021 736 2027-2028 440 427 388 402 433 452 2.542 

2022 717 2028-2029 429 417 417 388 398 431 2.479 

2023 699 2029-2030 418 406 407 417 384 395 2.428 

2024 680 2030-2031 407 396 397 407 413 382 2.402 

Πίνακας 543: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Π.Ε. Ροδόπης 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τάξη φοίτησης της Π.Ε. Ροδόπης με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Π.Ε. Ροδόπης  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 1.123 2012-2013 949 967 914 894 892 861 5.477 

2007 1.080 2013-2014 1.024 947 980 923 902 905 5.681 

2008 1.075 2014-2015 1.085 997 940 994 959 892 5.867 

2009 1.005 2015-2016 1.035 993 963 966 961 924 5.842 

2010 1.086 2016-2017 978 997 982 973 957 957 5.844 

2011 971 2017-2018 914 943 971 972 946 976 5.722 

2012 870 2018-2019 853 897 951 950 982 973 5.606 

2013 862 2019-2020 832 844 890 945 945 991 5.447 

2014 790 2020-2021 766 818 845 883 939 933 5.184 

2015 870 2021-2022 830 727 783 783 869 966 4.959 
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2016 830 2022-2023 792 801 718 776 779 864 4.729 

2017 791 2023-2024 755 764 791 711 771 774 4.566 

2018 726 2024-2025 693 728 754 783 707 767 4.432 

2019 701 2025-2026 669 668 719 747 779 703 4.285 

2020 754 2026-2027 720 645 660 712 743 774 4.254 

2021 736 2027-2028 702 694 637 654 708 738 4.134 

2022 717 2028-2029 685 677 686 631 650 704 4.032 

2023 699 2029-2030 667 660 669 679 627 646 3.948 

2024 680 2030-2031 649 643 652 663 675 624 3.906 

Πίνακας 544: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Π.Ε. Ροδόπης 
με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 

ποσοστό περίπου 28% στα δημοτικά σχολεία μη συμπεριλαμβανομένων των 

μαθητών των μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό περίπου 25% στα δημοτικά 

σχολεία συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Αρχικά υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων. Είναι αξιοσημείωτο και χρίζει περεταίρω διερεύνησης το 

γεγονός ότι το ποσοστό των νηπίων που εγγράφεται στην Α΄ τάξη είναι μικρότερο 

κατά 44% στα δημοτικών σχολείων χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων και 

κατά 11% στα δημοτικά σχολεία συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των 

μειονοτικών σχολείων, ενώ το ποσοστό εγγραφής των μαθητών από τάξη σε τάξη (Α’ 

έως ΣΤ’) και στους δύο πίνακες είναι περίπου το ίδιο και είναι κοντά στο 100%. 

 



1148 
 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Ροδόπης 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 98% 

2009-2010         100% 100% 94% 

2010-2011       100% 100% 95% 100% 

2011-2012 1.142 50% 98% 98% 110% 99% 103% 

2012-2013 1.146 54% 94% 95% 104% 98% 102% 

2013-2014 1.108 60% 86% 98% 101% 101% 101% 

2014-2015 1.038 65% 94% 98% 99% 101% 100% 

2015-2016 1.064 57% 95% 101% 100% 101%   

2016-2017 1.119 50% 97% 99% 101%     

2017-2018 1.119 49% 99% 100%       

2018-2019 1.117 48% 99%         

2019-2020 704 71%           

Μέσος Όρος 56% 95% 99% 102% 99% 100% 

Πίνακας 545: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε 
τάξη της Π.Ε. Ροδόπης  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Ροδόπης 
 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             101% 

2008-2009           101% 99% 

2009-2010         101% 104% 96% 

2010-2011       101% 101% 97% 100% 

2011-2012 1.142 83% 100% 99% 103% 99% 102% 

2012-2013 1.146 89% 97% 97% 101% 97% 103% 

2013-2014 1.108 98% 92% 99% 99% 101% 101% 

2014-2015 1.038 100% 96% 97% 98% 99% 99% 

2015-2016 1.064 92% 96% 101% 99% 99%   

2016-2017 1.119 82% 98% 99% 99%     

2017-2018 1.119 76% 99% 100%       

2018-2019 1.117 74% 98%         

2019-2020 704 109%           

Μέσος Όρος 89% 97% 99% 100% 100% 100% 

Πίνακας 546: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε 
τάξη της Π.Ε. Ροδόπης, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 
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Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς/με τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τάξη που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. 

Ροδόπης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Ροδόπης 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 1.142 2012-2013 576 610 570 550 540 551 3.397 

2012-2013 1.146 2013-2014 615 567 612 570 551 540 3.455 

2013-2014 1.108 2014-2015 667 580 554 610 572 540 3.523 

2014-2015 1.038 2015-2016 677 576 550 608 582 540 3.533 

2015-2016 1.064 2016-2017 605 634 565 573 599 582 3.558 

2016-2017 1.119 2017-2018 560 577 621 568 564 616 3.506 

2017-2018 1.119 2018-2019 547 544 582 616 575 577 3.441 

2018-2019 1.117 2019-2020 532 540 536 582 620 580 3.390 

2019-2020 704 2020-2021 498 529 539 543 586 620 3.315 

2020-2021 797 2021-2022 446 475 521 549 540 585 3.116 

2021-2022 885 2022-2023 495 426 468 531 546 539 3.004 

2022-2023 843 2023-2024 472 473 419 477 528 545 2.913 

2023-2024 774 2024-2025 433 450 466 427 474 527 2.777 

2024-2025 747 2025-2026 418 413 444 474 425 473 2.647 

2025-2026 804 2026-2027 450 399 407 452 471 424 2.604 

2026-2027 785 2027-2028 439 430 393 415 449 471 2.597 

2027-2028 765 2028-2029 428 419 423 400 412 448 2.532 

2028-2029 745 2029-2030 417 409 413 431 398 412 2.479 

2029-2030 725 2030-2031 406 398 402 420 428 397 2.453 

Πίνακας 547: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το 
μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Π.Ε. Ροδόπης 
χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Π.Ε. Ροδόπης 

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 1.142 2012-2013 949 967 914 894 892 861 5.477 

2012-2013 1.146 2013-2014 1.024 947 980 923 902 905 5.681 
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2013-2014 1.108 2014-2015 1.085 997 940 994 959 892 5.867 

2014-2015 1.038 2015-2016 1.035 993 963 966 961 924 5.842 

2015-2016 1.064 2016-2017 978 997 982 973 957 957 5.844 

2016-2017 1.119 2017-2018 914 943 971 972 946 976 5.722 

2017-2018 1.119 2018-2019 853 897 951 950 982 973 5.606 

2018-2019 1.117 2019-2020 832 844 890 945 945 991 5.447 

2019-2020 704 2020-2021 766 818 845 883 939 933 5.184 

2020-2021 797 2021-2022 711 744 812 847 880 940 4.934 

2021-2022 885 2022-2023 790 691 738 813 844 881 4.757 

2022-2023 843 2023-2024 753 767 685 739 811 845 4.600 

2023-2024 774 2024-2025 691 731 761 687 737 812 4.418 

2024-2025 747 2025-2026 667 671 725 762 685 738 4.248 

2025-2026 804 2026-2027 718 648 666 727 760 685 4.203 

2026-2027 785 2027-2028 700 697 643 667 724 761 4.192 

2027-2028 765 2028-2029 683 680 692 644 665 725 4.088 

2028-2029 745 2029-2030 665 663 675 693 642 666 4.003 

2029-2030 725 2030-2031 647 646 658 676 691 643 3.960 

Πίνακας 548: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Π.Ε. Ροδόπης με τους μαθητές 
των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό περίπου 26% στα δημοτικά σχολεία μη 

συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό 

περίπου 24% στα δημοτικά σχολεία συμπεριλαμβανομένων των μαθητών των 

μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε Ροδόπης 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά 

σχολεία με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει μια σχετικά μικρή 

μείωση. 
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Εικόνα 540: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Ροδόπης από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

 
Εικόνα 541: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Ροδόπης από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

 



1152 
 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στην Π.Ε. Ροδόπης λειτουργούν είκοσι τρία (23) νηπιαγωγεία με ένα (1) τμήμα 

διδασκαλίας, έντεκα (11) νηπιαγωγεία με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας, έξι (6) 

νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας, τρία (3) νηπιαγωγεία με τέσσερα (4) 

τμήματα διδασκαλίας και ένα (1) νηπιαγωγείο με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας.  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων:  

Από τα ογδόντα ένα (81) τμήματα διδασκαλίας, τα πενήντα τέσσερα (54) 

λειτουργούν σε αυτόνομες αίθουσες σε ιδιόκτητους χώρους,  έξι (6) σε αίθουσες που 

λειτουργούν συστεγαζόμενες με δημοτικά σχολεία, τέσσερα (4) σε μισθωμένους 

χώρους και δεκαεπτά (17) σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

 
Εικόνα 542: Καταλληλότητα αιθουσών των νηπιαγωγείων της Π.Ε. Ροδόπης 

 

Ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των απαραίτητων επιπλέον αιθουσών που 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής αξίας του διδακτηρίου και το 

καταστούν λειτουργικό και σύγχρονο, διαπιστώνεται ότι κανένα από τα νηπιαγωγεία 

δεν διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων και αίθουσα 

ανάπαυσης, πέντε (5) μόλις νηπιαγωγεία διαθέτουν πολυδύναμο χώρο και τρία (3) 

κουζίνα – τραπεζαρία.  

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία των πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας που αφορούν στα Τμήματα 
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Ένταξης διαπιστώνουμε τα εξής: Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε δύο (2) νηπιαγωγεία, 

στα οποία διατίθεται και ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία του.  

Τέλος, ο αύλειος χώρος είναι επαρκής σε σαράντα τρία (43) νηπιαγωγεία και 

μόνο σε ένα (1) είναι μικρός.  

 
Εικόνα 543: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Π.Ε. Ροδόπης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 
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Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία των 

νηπιαγωγείων: 

Στην Π.Ε. Ροδόπης μπορούν να λειτουργήσουν, όσο το δυνατόν πιο εύρυθμα, 

σαράντα δύο (42) νηπιαγωγεία με εβδομήντα τέσσερα (74) τμήματα διδασκαλίας με 

εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 1.266 έως 1.370. Δύο 

(2) από τα νηπιαγωγεία που λειτουργούν σήμερα πρέπει να μεταστεγαστούν λόγω 

ακαταλληλότητας των διδακτηρίων (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, μισθωμένοι χώροι). 

 
Εικόνα 544: Δυνατότητα λειτουργίας νηπιαγωγείων στην Π.Ε. Ροδόπης 

Σε επτά (7) νηπιαγωγεία μπορούν να αξιοποιηθούν οι επιπλέον αίθουσες που 

διαθέτουν και να λειτουργήσουν με περισσότερα τμήματα. Τα επιπλέον τμήματα 

διδασκαλίας που μπορούν να λειτουργήσουν ανέρχονται συνολικά σε επτά (7). 

Αντίθετα, σε δέκα (10) νηπιαγωγεία πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των τμημάτων λόγω 

ακαταλληλότητάς των αιθουσών όπου λειτουργούν (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, πολύ μικρές 

αίθουσες, μισθωμένοι χώροι κ.λπ.). Τα τμήματα διδασκαλίας που πρέπει να μειωθούν 

ανέρχονται συνολικά σε δεκαπέντε (15).  

Από τα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην Π.Ε. Ροδόπης, τα δύο (2) πρέπει να 

μεταστεγαστούν (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, μισθωμένοι χώροι), σε δεκαεπτά (17) υπάρχει 

δυνατότητα φοίτησης μεγαλύτερου αριθμού νηπίων, σε έξι (6) νηπιαγωγεία ο 

αριθμός των φοιτώντων νηπίων πρέπει να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα ενώ σε 

δεκαεννέα (19) νηπιαγωγεία ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων πρέπει να μειωθεί.  

Από τα ογδόντα ένα (81) τμήματα διδασκαλίας που λειτουργούν σε όλα τα 

νηπιαγωγεία, μόλις τα είκοσι έξι (6), δηλαδή το 32% των τμημάτων διδασκαλίας, 

λειτουργούν σε αίθουσες που προσεγγίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό το κριτήριο 



1155 
 

χωρητικότητας (2,5 τ.μ./νήπιο) σε συνδυασμό με τον μέγιστο αριθμό φοιτώντων 

νηπίων (25 νήπια/τμήμα). 

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία των απαραίτητων πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας (Τμήματα  Ένταξης) 

και τις αίθουσες – χώρους μέσω των οποίων ολοκληρώνονται με επιτυχία οι 

ψυχοκινητικές δραστηριότητες των νηπίων και εν γένει όλες οι εκπαιδευτικές 

εφαρμογές που συνθέτουν τις διαστάσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, 

πολυδύναμος χώρος κ.λπ.), δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης επιπλέον αιθουσών 

παρά μόνο εκείνων που σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία τμήματος διδασκαλίας.   

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στην Π.Ε. Ροδόπης λειτουργούν επτά (7) πολυθέσια δημοτικά σχολεία με πάνω 

από δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, οκτώ (8) δημοτικά σχολεία που διαθέτουν από 

επτά (7) έως δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, τρία (3) εξαθέσια δημοτικά σχολεία, ένα 

(1) δημοτικό σχολείο με πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας, δύο (2) δημοτικά σχολεία με 

τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλία και τέσσερα (4) ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία. 

 Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για 

τα διδακτήρια των δημοτικών σχολείων:  

Από τα διακόσια εννέα (209) τμήματα διδασκαλίας, τα εκατόν ογδόντα έξι 

(186) λειτουργούν σε αίθουσες που πληρούν το βασικό κριτήριο χωρητικότητας που 

τέθηκε στην έρευνά μας (1,5 τ.μ./μαθητή και δυνατότητα για 25 μαθητές/τμήμα), τα 

δεκαπέντε (15) σε αίθουσες που δεν πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο και τα οκτώ 

(8) σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  
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Εικόνα 545: Καταλληλότητα αιθουσών δημοτικών σχολείων της Π.Ε. Ροδόπης 

Ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των επιπλέον αιθουσών που συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής αξίας του διδακτηρίου και το καταστούν 

λειτουργικό και σύγχρονο, διαπιστώνεται ότι δεκαέξι (16) δημοτικά σχολεία 

διαθέτουν εργαστήριο πληροφορικής, μόνο εννέα (9) διαθέτουν αίθουσα για τη 

λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης, έξι (6) αίθουσα για τη λειτουργία του ολοήμερου 

προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.), έντεκα (11) γυμναστήριο, δώδεκα (12) 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και μόλις πέντε (5) εργαστήριο φυσικών επιστημών.  

Όσον αφορά τη λειτουργία δύο βασικών πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας, 

του Τμήματος Ένταξης και της Τάξης Υποδοχής, διαπιστώνεται ότι Τμήμα Ένταξης 

λειτουργεί σε έντεκα (11) δημοτικά σχολεία και ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας 

διατίθεται στα δέκα (10) ενώ Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε δεκατρία (13) δημοτικά 

σχολεία με ξεχωριστή αίθουσα διδασκαλίας να διατίθεται στα δώδεκα (12).  

Τέλος, ο αύλειος χώρος είναι επαρκής σε είκοσι τρία (23) δημοτικά σχολεία 

ενώ σε δύο (2) είναι μικρός.  
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Εικόνα 546: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Π.Ε. Ροδόπης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών 

σχολείων: 

Στην Π.Ε. Ροδόπης μπορούν να λειτουργήσουν, όσο το δυνατόν πιο εύρυθμα, 

είκοσι τέσσερα (24) δημοτικά σχολεία με διακόσια δεκατρία (213) τμήματα 
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διδασκαλίας και εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων μαθητών από 

3.671 έως 5.027. Ένα (1) δημοτικό σχολείο λειτουργεί σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ και για το 

λόγο αυτό προτείνεται η κατασκευή διδακτηρίου στη θέση των αιθουσών ΠΡΟΚΑΤ.  

 
Εικόνα 547: Δυνατότητα λειτουργίας δημοτικών σχολείων στην Π.Ε. Ροδόπης 

Σε δύο (2) δημοτικά σχολεία πρέπει να επέλθει μείωση και κατάργηση των 

αιθουσών διδασκαλίας, λόγω ακαταλληλότητάς τους (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, πολύ μικρές 

αίθουσες κ.λπ.). Τα τμήματα διδασκαλίας που πρέπει να μειωθούν ανέρχονται 

συνολικά σε εννέα (9). Επίσης, σε τέσσερα (4) δημοτικά σχολεία μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι επιπλέον αίθουσες που διαθέτουν και να λειτουργήσουν με 

περισσότερα τμήματα. Τα επιπλέον τμήματα διδασκαλίας που μπορούν να 

λειτουργήσουν ανέρχονται συνολικά σε δεκατρία (13).  

Όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας για τη 

λειτουργία πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας (Τμήμα Ένταξης, Τάξη Υποδοχής, 

Εργαστήριο Πληροφορικής, αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κ.λπ.), μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι αίθουσες που έχουν καταγραφεί στα δημοτικά σχολεία, οι οποίες 

προκύπτουν επειδή δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας που τέθηκε στην έρευνά 

μας ή επειδή πλεονάζουν σε ορισμένα δημοτικά σχολεία.  

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων, τις 

διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για κάθε σχολική μονάδα βάσει των 
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κριτηρίων που τέθηκαν και τις προγνώσεις της έρευνας για την εξέλιξη των γεννήσεων 

και του μαθητικού πληθυσμού, προτείνουμε:  

o Την κατασκευή τριών (3) διδακτηρίων (9 αίθουσες διδασκαλίας) στην 

πόλη της Κομοτηνής, ώστε να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των 

νηπιαγωγείων που λειτουργούν και να μην παρατηρείται το φαινόμενο 

να συγχρωτίζονται πολλά νήπια σε μικρές αίθουσες διδασκαλίας. 

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (3 αίθουσες διδασκαλίας) στην 

πόλη της Κομοτηνής στο χώρο του 14ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής, το 

οποίο στεγάζεται σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (3 αίθουσες διδασκαλίας) στον 

οικισμό Αρριανών του Δήμου Αρριανών, ώστε να καλυφθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής, 

με την προϋπόθεση ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης των 

Νηπιαγωγείων  Αρριανών και Λυκείου.   

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (3 αίθουσες διδασκαλίας) στον 

οικισμό του  Άρατου του Δήμου Αρριανών, ώστε να καλυφθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής, 

με την προϋπόθεση ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης των 

Νηπιαγωγείων Άρατου, Αρχοντικών και Πάσσου, τα οποία λειτουργούν 

σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (3 αίθουσες διδασκαλίας) στον 

οικισμό της  Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών, προκειμένου να ιδρυθεί 

νηπιαγωγείο στον οικισμό ώστε να καλυφθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των νηπίων του οικισμού και να 

αποφευχθούν φαινόμενα σχολικής διαρροής.  

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (3 αίθουσες διδασκαλίας) στον 

οικισμό Ασωμάτων του Δήμου Ιάσμου, ώστε να καλυφθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής, 

με την προϋπόθεση ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης των 

Νηπιαγωγείων  Ασωμάτων και Μεγάλου Πιστού.   

Συμπληρωματικά των παραπάνω προτάσεων, προτείνουμε την προσθήκη 

σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας στους χώρους των νηπιαγωγείων όπου είναι 

εγκατεστημένες αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

Προτείνουμε, επίσης, την πραγματοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, 

που αναλύονται σε κάθε δημοτική ενότητα (διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία 

πρόσθετων τμημάτων, αναπροσαρμογή σχολικών περιφερειών κ.λπ.), προκειμένου 

να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων.  
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Τέλος, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα:  

o Να εξεταστεί η δυνατότητα φοίτησης των νηπίων από τον οικισμό 

Βέννα (το οποίο λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ) και από τους 

γειτονικούς οικισμούς, στο νηπιαγωγείο της Ξυλαγανής.  

o Να εξεταστεί το ενδεχόμενο φοίτησης των νηπίων από τον οικισμό 

Άμφια και από τους γειτονικούς οικισμούς, σε ένα από τα δύο 

νηπιαγωγεία των Σαπών, τα οποία λειτουργούν ως διθέσια και με 

ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα. 

o Να εξευρεθεί χώρος για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Νέου 

Σιδηροχωρίου, διότι λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ, ο οποίος να 

πληροί όσο το δυνατόν περισσότερες προϋποθέσεις για τη λειτουργία 

ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου. 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

 Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων, τις 

διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας για κάθε σχολική μονάδα βάσει των 

κριτηρίων που τέθηκαν και τις προγνώσεις της έρευνας για την εξέλιξη των γεννήσεων 

και του μαθητικού πληθυσμού, προτείνουμε:  

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (12 αίθουσες διδασκαλίας) στην 

Κομοτηνή, ώστε να επιτευχθεί, μέσω της πιο εύρυθμης κατανομής του 

μαθητικού πληθυσμού, η αποσυμφόρηση πολλών δημοτικών 

σχολείων αλλά και, γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία όλων των 

δημοτικών σχολείων.  

o Την κατασκευή ενός (1) διδακτηρίου (12 αίθουσες διδασκαλίας) στην 

Κομοτηνή στον χώρο όπου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής, το 

οποίο λειτουργεί σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Συμπληρωματικά των παραπάνω προτάσεων, προτείνουμε την προσθήκη 

σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας στους χώρους των δημοτικών σχολείων όπου είναι 

εγκατεστημένες αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Προτείνουμε, τέλος, την πραγματοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, που 

αναλύονται σε κάθε δημοτική ενότητα (διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία 

πρόσθετων τμημάτων, αναπροσαρμογή σχολικών περιφερειών κ.λπ.), προκειμένου 

να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών σχολείων.  
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2.5.1 Δήμος Κομοτηνής 
 

2.5.1.1 Δημοτική Ενότητα Κομοτηνής 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Κομοτηνής από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν προαχθεί επτά (7) 

νηπιαγωγεία εντός της πόλης της Κομοτηνής και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, 

λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, δύο (2) νηπιαγωγεία (Ροδίτη και Υφαντών). 

Σήμερα λειτουργούν είκοσι (20) δημόσια νηπιαγωγεία με πενήντα τρία (53) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 1.097 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Κομοτηνής από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν προαχθεί τρία (3) 

δημοτικά σχολεία και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης και λόγω 

κατάργησης, τρία (3) δημοτικά σχολεία. Σήμερα λειτουργούν δεκαπέντε (15) δημόσια 

δημοτικά σχολεία με εκατόν εξήντα τέσσερα (164) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 2.800 μαθητές και μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δ.Ε. Κομοτηνής λειτουργούν εννέα (9) Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία στα 

οποία φοιτούν 708 μαθητές και μαθήτριες. Ένα (1) ακόμη μειονοτικό δημοτικό 

σχολείο βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Κομοτηνής παρουσίαζαν μια σταδιακή αύξηση 

από το 2000 έως το 2010 και από το 2011 έως και σήμερα παρουσιάζουν μείωση η 

οποία θα συνεχιστεί και για τα επόμενα δέκα έτη, σύμφωνα και με τις τέσσερις 

προβολές, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν 

θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η 

μείωση των γεννήσεων ταυτίζεται με τη περίοδο της έναρξης της οικονομικής κρίσης 

της χώρας μας. 



1162 
 

 

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τις μαθηματικές και τη στατιστικές 
μεθόδους, Δ.Ε. Κομοτηνής 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 583 583 583 583 

2001 613 613 613 613 

2002 602 602 602 602 

2003 569 569 569 569 

2004 569 569 569 569 

2005 638 638 638 638 

2006 681 681 681 681 

2007 635 635 635 635 

2008 648 648 648 648 

2009 619 619 619 619 

2010 678 678 678 678 

2011 632 632 632 632 

2012 554 554 554 554 

2013 550 550 550 550 

2014 525 525 525 525 

2015 574 574 574 574 

2016 559 559 559 559 

2017 526 526 526 526 

2018 474 474 474 474 

2019 461 461 461 461 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 447 449 501 455 

2021 434 438 492 433 

2022 421 427 483 427 

2023 408 416 473 418 

2024 396 406 464 409 

2025 384 396 455 400 

2026 372 386 446 389 

2027 361 376 437 376 

2028 350 367 428 365 

2029 339 357 419 355 

2030 329 348 410 345 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -44% -40% -30% -41% 

2010-2030 -51% -49% -39% -49% 

2019-2030 -29% -24% -11% -25% 

Πίνακας 549. Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Κομοτηνής (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι εκτός από τη γραμμική παλινδρόμηση που παρουσιάζει 

αυξημένες τιμής στις γεννήσεις οι υπόλοιπες τρεις προβολές παρουσιάζουν σχεδόν 

ίδιο αριθμό γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία.  
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Εικόνα 548: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Κομοτηνής με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής. 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Κομοτηνής 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 681 2011-2012 777 114% 

2007 635 2012-2013 764 120% 

2008 648 2013-2014 725 112% 

2009 619 2014-2015 692 112% 

2010 678 2015-2016 701 103% 

2011 632 2016-2017 725 115% 

2012 554 2017-2018 726 131% 

2013 550 2018-2019 713 130% 

2014 525 2019-2020 501 95% 

2015 574 2020-2021 582 101% 

Μέσος όρος 113% 

Πίνακας 550: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Κομοτηνής 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη (πλην του 2019-20) ο αριθμός 

των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό 

των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. της Κομοτηνής. 

Συγκεκριμένα κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 13% περισσότερες από τις γεννήσεις. 

Τον ακριβή λόγο αυτής της αύξησης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε 

κάποιες υποθέσεις. Μία πιθανότητα είναι ότι ένα ποσοστό των παιδιών να γεννήθηκε 

σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές άλλης πόλης (η δήλωση της γέννησης ενός 

παιδιού γίνεται στην πόλη γέννησης και όχι στην πόλη της μόνιμης κατοικίας των 

γονέων). Επίσης μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. 

αστικοποίηση, μεταθέσεις στρατιωτικών, εκπαιδευτικών κτλ.) καθώς και στη 

μετανάστευση.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Κομοτηνής 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 681 2011-2012   777 

2007 635 2012-2013   764 

2008 648 2013-2014   725 

2009 619 2014-2015   692 

2010 678 2015-2016   701 

2011 632 2016-2017   725 

2012 554 2017-2018   726 

2013 550 2018-2019   713 

2014 525 2019-2020  501 

2015 574 2020-2021 515 582 

2016 559 2021-2022 484 632 

2017 526 2022-2023 436 594 

2018 474 2023-2024 424 536 

2019 461 2024-2025 461 521 

2020 501 2025-2026 452 566 

2021 492 2026-2027 444 555 

2022 483 2027-2028 436 545 

2023 473 2028-2029 427 535 

2024 464 2029-2030 419 525 

2025 455 2030-2031 443 515 

Πίνακας 551: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Κομοτηνής 
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Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και τον αριθμό των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 549. Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Κομοτηνής 
 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 613           76% 

2002 602         73% 75% 

2003 569       79% 79% 78% 

2004 569     84% 83% 84% 78% 

2005 638   80% 80% 79% 77% 77% 

2006 681 70% 69% 68% 74% 73% 76% 

2007 635 77% 77% 72% 76% 75% 77% 

2008 648 84% 74% 74% 74% 75% 76% 

2009 619 90% 84% 83% 82% 82% 82% 

2010 678 75% 72% 72% 72% 72%   

2011 632 76% 73% 73% 74%     

2012 554 83% 83% 82%       

2013 550 84% 83%         

2014 525 81%           

Μέσος Όρος 80% 77% 76% 77% 77% 77% 

Πίνακας 552: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Κομοτηνής χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση της τάξεως του 20%-24% 

μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη ιδιαιτερότητα της περιοχής λόγω του 

αριθμού των μαθητών που φοιτούν σε μειονοτικά σχολεία.  

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών 

συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των μειονοτικών σχολείων και 

διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και 

των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο μειώνεται στο 1-2%. Το ποσοστό αυτό 

είναι απολύτως φυσιολογικό και είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής μετακίνησης του 

πληθυσμού και της παιδικής θνησιμότητας. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Κομοτηνής 
 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 613           93% 

2002 602         96% 97% 

2003 569       102% 102% 99% 

2004 569     105% 106% 108% 102% 

2005 638   100% 101% 101% 98% 98% 

2006 681 91% 91% 90% 93% 92% 95% 

2007 635 100% 99% 95% 96% 94% 99% 

2008 648 110% 100% 99% 98% 99% 101% 

2009 619 109% 104% 102% 100% 100% 99% 

2010 678 98% 95% 96% 95% 94%   

2011 632 96% 94% 94% 93%     

2012 554 106% 105% 104%       
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2013 550 104% 103%         

2014 525 101%           

Μέσος Όρος 102% 99% 99% 98% 98% 98% 

Πίνακας 553: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Κομοτηνής με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης (επιλέξαμε το αισιόδοξο σενάριο), 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία. με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Κομοτηνής  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων)  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών 

2006 681 2012-2013 480 508 478 450 437 463 2.816 

2007 635 2013-2014 490 469 509 475 451 451 2.845 

2008 648 2014-2015 547 488 463 505 480 446 2.929 

2009 619 2015-2016 557 481 460 505 490 446 2.939 

2010 678 2016-2017 511 518 477 482 498 490 2.976 

2011 632 2017-2018 479 487 512 477 475 520 2.950 

2012 554 2018-2019 462 460 490 507 484 486 2.889 

2013 550 2019-2020 463 461 461 489 508 492 2.874 

2014 525 2020-2021 424 459 455 465 490 507 2.800 

2015 574 2021-2022 460 405 420 427 485 523 2.720 

2016 559 2022-2023 448 443 401 423 425 488 2.628 

2017 526 2023-2024 422 431 439 404 422 428 2.545 

2018 474 2024-2025 380 406 427 442 402 425 2.482 

2019 461 2025-2026 370 366 402 430 440 405 2.413 

2020 501 2026-2027 401 356 362 405 429 443 2.396 

2021 492 2027-2028 394 386 352 365 403 432 2.332 

2022 483 2028-2029 387 379 383 355 363 406 2.273 

2023 473 2029-2030 380 372 376 385 353 366 2.232 

2024 464 2030-2031 372 365 369 378 384 356 2.225 

Πίνακας 554: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και 
τον μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 
Κομοτηνής χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών ανά τμήμα φοίτησης της Δ.Ε. Κομοτηνής με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία. με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Κομοτηνής 

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών 

2006 681 2012-2013 620 640 598 580 577 569 3.584 

2007 635 2013-2014 635 621 646 602 582 585 3.671 

2008 648 2014-2015 716 631 611 642 617 566 3.783 

2009 619 2015-2016 677 648 602 633 628 583 3.771 

2010 678 2016-2017 667 644 642 608 624 626 3.811 

2011 632 2017-2018 609 643 634 633 600 648 3.767 

2012 554 2018-2019 585 592 650 619 642 626 3.714 

2013 550 2019-2020 572 583 596 642 616 655 3.664 

2014 525 2020-2021 530 564 578 590 635 611 3.508 

2015 574 2021-2022 584 520 542 543 620 666 3.476 

2016 559 2022-2023 569 568 517 539 544 620 3.359 

2017 526 2023-2024 535 554 566 515 540 544 3.253 

2018 474 2024-2025 483 521 551 563 515 540 3.173 

2019 461 2025-2026 469 469 518 548 563 515 3.084 

2020 520 2026-2027 529 456 467 516 549 564 3.081 

2021 513 2027-2028 523 514 454 465 516 549 3.021 

2022 507 2028-2029 516 508 512 452 465 516 2.971 

2023 501 2029-2030 510 502 506 510 452 465 2.946 

2024 495 2030-2031 504 496 500 504 510 453 2.966 

Πίνακας 555: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 
μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. 
Κομοτηνής με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για σε 

ποσοστό 21% στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

και σε ποσοστό περίπου 15% στα δημοτικά σχολεία με τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν 

θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 
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χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, όπου παρατηρούμε ότι και στις δυο περιπτώσεις 

παρουσιάζεται το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κομοτηνής  
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             103% 

2008-2009           100% 99% 

2009-2010         99% 101% 93% 

2010-2011       100% 99% 97% 100% 

2011-2012 777 62% 98% 99% 109% 99% 104% 

2012-2013 764 64% 100% 94% 105% 99% 102% 

2013-2014 725 75% 88% 99% 100% 101% 102% 

2014-2015 692 80% 93% 99% 99% 100% 100% 

2015-2016 701 73% 95% 101% 100% 100%   

2016-2017 725 66% 96% 100% 101%     

2017-2018 726 64% 100% 99%       

2018-2019 713 65% 99%         

2019-2020 501 85%           

Μέσος Όρος 70% 96% 99% 102% 100% 100% 

Πίνακας 556: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Κομοτηνής 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται 
από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κομοτηνής  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             101% 

2008-2009           100% 97% 

2009-2010         101% 102% 94% 

2010-2011       101% 99% 98% 100% 

2011-2012 777 80% 100% 98% 104% 99% 104% 

2012-2013 764 83% 99% 95% 101% 99% 104% 

2013-2014 725 99% 91% 99% 99% 101% 102% 

2014-2015 692 98% 95% 98% 98% 100% 100% 

2015-2016 701 95% 96% 101% 99% 99%   

2016-2017 725 84% 97% 101% 99%     

2017-2018 726 81% 100% 99%       
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2018-2019 713 80% 99%         

2019-2020 501 106%           

Μέσος Όρος 89% 97% 99% 100% 100% 100% 

Πίνακας 557. Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Κομοτηνής 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση 

Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κομοτηνής 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 777 2012-2013 480 508 478 450 437 463 2.816 

2012-2013 764 2013-2014 490 469 509 475 451 451 2.845 

2013-2014 725 2014-2015 547 488 463 505 480 446 2.929 

2014-2015 692 2015-2016 557 481 460 505 490 446 2.939 

2015-2016 701 2016-2017 511 518 477 482 498 490 2.976 

2016-2017 725 2017-2018 479 487 512 477 475 520 2.950 

2017-2018 726 2018-2019 462 460 490 507 484 486 2.889 

2018-2019 713 2019-2020 463 461 461 489 508 492 2.874 

2019-2020 501 2020-2021 424 459 455 465 490 507 2.800 

2020-2021 582 2021-2022 410 407 454 462 463 492 2.688 

2021-2022 632 2022-2023 445 394 403 461 460 465 2.628 

2022-2023 594 2023-2024 419 427 389 409 459 462 2.565 

2023-2024 536 2024-2025 377 402 423 395 407 461 2.465 

2024-2025 521 2025-2026 367 362 398 429 394 409 2.359 

2025-2026 566 2026-2027 398 353 358 404 427 395 2.336 

2026-2027 555 2027-2028 391 383 348 364 402 429 2.318 
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2027-2028 545 2028-2029 384 376 378 354 362 404 2.258 

2028-2029 535 2029-2030 377 369 372 384 353 364 2.218 

2029-2030 525 2030-2031 370 362 365 377 383 354 2.210 

Πίνακας 558: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Κομοτηνής χωρίς 
τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κομοτηνής  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 777 2012-2013 620 640 598 580 577 569 3584 

2012-2013 764 2013-2014 635 621 646 602 582 585 3671 

2013-2014 725 2014-2015 716 631 611 642 617 566 3783 

2014-2015 692 2015-2016 677 648 602 633 628 583 3771 

2015-2016 701 2016-2017 667 644 642 608 624 626 3811 

2016-2017 725 2017-2018 609 643 634 633 600 648 3767 

2017-2018 726 2018-2019 585 592 650 619 642 626 3714 

2018-2019 713 2019-2020 572 583 596 642 616 655 3664 

2019-2020 501 2020-2021 530 564 578 590 635 611 3508 

2020-2021 582 2021-2022 521 515 559 577 589 637 3.397 

2021-2022 632 2022-2023 532 506 510 558 576 590 3.272 

2022-2023 594 2023-2024 479 517 501 510 557 577 3.141 

2023-2024 536 2024-2025 466 465 512 501 508 559 3.011 

2024-2025 521 2025-2026 460 453 461 511 499 510 2.895 

2025-2026 566 2026-2027 438 447 449 461 510 501 2.805 

2026-2027 555 2027-2028 431 425 443 448 460 512 2.719 

2027-2028 545 2028-2029 423 419 422 442 447 461 2.613 

2028-2029 535 2029-2030 414 411 415 421 441 448 2.550 

2029-2030 525 2030-2031 404 402 407 415 420 442 2.490 

Πίνακας 559: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Κομοτηνής με τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό 21% στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό περίπου 29% στα δημοτικά σχολεία με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Κομοτηνής 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων 
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πρόβλεψης των μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η 

υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει μια μικρή μείωση. 

 
Εικόνα 550: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Κομοτηνής από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

 
Εικόνα 551: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Κομοτηνής από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών 
σχολείων) 



1173 
 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 20 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο, διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 65 

νήπια ενώ λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 56, 56, 32 

και 30 τ.μ. αντίστοιχα. Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. Ο αύλειος 

χώρος του είναι επαρκής. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 71 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει τρεις (3) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 35, 30 και 30 τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 62 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής και 

διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 56, 56 και 40 τ.μ. αντίστοιχα. Ο 

αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 46 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 60 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής.  

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 60 

νήπια. Το νηπιαγωγείο διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 72 και 36 

τ.μ. αντίστοιχα και μία αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. Διαθέτει επίσης πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 8 τ.μ. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το 11ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής και 

βρίσκονται στον ίδιο οικοπεδικό χώρο με το 6ο Δ.Σ. Κομοτηνής. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 
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7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 86 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει 

τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 49, 49, 28 και 28 τ.μ. αντίστοιχα. 

Διαθέτει επίσης κουζίνα – τραπεζαρία (12 τ.μ.) και επαρκή αύλειο χώρο. 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 83 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει 

δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 42 τ.μ. και δύο (2) 

αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 62 

νήπια. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το 9ο Δ.Σ. Κομοτηνής και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 35 και 49 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης μία 

αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 36 τ.μ. ενώ ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά τετραθέσιο. Λειτουργεί με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 95 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει 

τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 56 τ.μ., 

πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 156 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 62 

νήπια. Το νηπιαγωγείο διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 72 και 36 

τ.μ. αντίστοιχα και μία αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. Διαθέτει επίσης πολυδύναμο χώρο 

επιφάνειας 16 τ.μ. Το νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το 6ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής και 

βρίσκονται στον ίδιο οικοπεδικό χώρο με το 6ο Δ.Σ. Κομοτηνής. Τέλος, ο αύλειος 

χώρος του είναι επαρκής. 

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά τετραθέσιο. Λειτουργεί με έξι (6) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 

118 νήπια ενώ λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει 

επιφάνεια 56 τ.μ., μία (1) αίθουσα επιφάνειας 12 τ.μ. και τρεις (3) αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ 

36 τ.μ.. Διαθέτει, επίσης, πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 120 τ.μ. και κουζίνα – 
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τραπεζαρία επιφάνειας 28 τ.μ. Απέχει 2 km περίπου από το κέντρο της πόλης. Ο 

αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 45 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει τρεις (3) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 25, 30 και 35 τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 47 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 25 τ.μ., οι οποίες όμως είναι 

ΠΡΟΚΑΤ. Απέχει 2 km περίπου από το κέντρο της πόλης. Ο αύλειος χώρος του είναι 

επαρκής. 

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 47 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 42 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΜΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 18 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 37 και 40 τ.μ. αντίστοιχα. Διαθέτει επίσης 

πολυδύναμο χώρο επιφάνειας 77 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΤΙΝΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 

30 νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 30 και 36 τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΦΑΙΣΤΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 32 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 50 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 37 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 40 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΧΑ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 11 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) 

μικρή αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στην πόλη της Κομοτηνής λειτουργούν δεκαπέντε (15) νηπιαγωγεία με 

σαράντα πέντε (45) τμήματα διδασκαλίας ενώ  σε οικισμούς περιφερειακά της πόλης 

λειτουργούν πέντε (5) νηπιαγωγεία με οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο (1 τμήμα) λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο.  

✓ Δύο (2) νηπιαγωγεία συστεγάζονται με δημοτικά σχολεία και δύο (2) 

νηπιαγωγεία είναι συστεγαζόμενα. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων. 

✓ Μόνο τέσσερα (4) από τα νηπιαγωγεία της πόλης διαθέτουν πολυδύναμο 

χώρο και ένα (1) νηπιαγωγείο από αυτά που βρίσκονται στους οικισμούς 

πλησίον της πόλης. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Μόνο δύο (2) νηπιαγωγεία διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Σε όλα τα νηπιαγωγεία ο αύλειος χώρος είναι επαρκής. 

✓ Δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

✓ Τα περισσότερα τμήματα λειτουργούν σε μικρές αίθουσες με μεγάλο αριθμό 

φοιτώντων νηπίων. 

✓ Το 14ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής λειτουργεί σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Τέσσερα (4) νηπιαγωγεία λειτουργούν με πολύ μεγάλο αριθμό φοιτώντων 

νηπίων, χωρίς να διαθέτουν τους αναγκαίους και απαιτούμενους χώρους.  
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Εικόνα 552: Αίθουσες νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Κομοτηνής 

 

 
Εικόνα 553: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Κομοτηνής 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  
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o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση 14 νηπίων. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του 

σε ιδιόκτητο διδακτήριο.  

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας λόγω των 

προϋποθέσεων που τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αναλογία αριθμού 

νηπίων ανά τμήμα. Το νηπιαγωγείο μπορεί να λειτουργήσει με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας και εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 51 

έως 57. Η τέταρτη αίθουσα (30 τ.μ.) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες 

λειτουργίας του Τμήματος Ένταξης. 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας λόγω των 

προϋποθέσεων που τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αναλογία αριθμού 

νηπίων ανά τμήμα. Το νηπιαγωγείο μπορεί να λειτουργήσει, κατά παρέκκλιση των 

κριτηρίων χωρητικότητας, με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας και τη φοίτηση 30 νηπίων. 

Η τρίτη αίθουσα διδασκαλίας (30 τ.μ.) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους 

διδακτικούς σκοπούς. 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 51 έως 60. 
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5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 40 έως 48. 

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 36 έως 39. Η αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας λόγω των 

προϋποθέσεων που τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αναλογία αριθμού 

νηπίων ανά τμήμα. Το νηπιαγωγείο μπορεί να λειτουργήσει με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας με τη φοίτηση 51 νηπίων. Η τέταρτη αίθουσα μπορεί να λειτουργήσει 

για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 34. 

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας, με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 34. Η αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τεσσάρων (4) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος 

διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 76 έως 88. 

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 36 έως 43. Η αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 57 έως 66. Δεν θα χρησιμοποιηθούν οι 
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αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. Η αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 12 τ.μ. μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας λόγω των 

προϋποθέσεων που τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αναλογία αριθμού 

νηπίων ανά τμήμα. Το νηπιαγωγείο μπορεί να λειτουργήσει, κατά παρέκκλιση των 

κριτηρίων χωρητικότητας, με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας και τη φοίτηση 30 νηπίων. 

Η αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους 

διδακτικούς σκοπούς. 

14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το νηπιαγωγείο διαθέτει δύο (2) αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. Σύμφωνα με τα κριτήρια της 

έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του σε δημόσιο ιδιόκτητο διδακτήριο 

που δεν θα αποτελείται από αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 34. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΜΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΤΙΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΦΑΙΣΤΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 34 έως 40. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΧΑ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 14 

φοιτώντων νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:  
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Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στην Κομοτηνή είναι δυνατή η λειτουργία 

τριάντα δύο (32) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού 

φοιτώντων νηπίων από 548 έως 614. 

Στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στους οικισμούς Κοσμίου, Ηφαίστου, 

Γρατινής, Θρυλορίου και Κάλχα, είναι δυνατή η λειτουργία εννέα (9) τμημάτων 

διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 138 

έως 144 νηπίων. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

1ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 20 0 0 0 

2ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 65 3 57 51 

3ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 71 2 30 30 

4ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 62 3 60 51 

5ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 46 2 48 40 

6ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 60 2 39 36 

7ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 86 3 51 51 

8ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 83 2 34 30 

9ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 62 2 34 30 

10ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 95 4 88 76 

11ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 62 2 43 36 

12ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6 118 3 66 57 

13ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 45 2 30 30 

14ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 47 0 0 0 

15ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 47 2 34 30 

ΣΥΝΟΛΟ 45 969 32 614 548 

Πίνακας 560: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Κομοτηνής και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας 



1182 
 

 
Εικόνα 554: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων στην πόλη της Κομοτηνής 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΚΟΣΜΙΟΥ 1 18 2 30 30 

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 2 30 2 30 30 

ΓΡΑΤΙΝΗΣ 2 32 2 34 40 

ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ 2 37 2 30 30 

ΚΑΛΧΑ 1 11 1 14 14 

ΣΥΝΟΛΟ 8 128 9 144 138 

Πίνακας 561: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων, περιφερειακά της Κομοτηνής, και αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 555: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων των περιφερειακών οικισμών της Κομοτηνής 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 127 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής, επιφάνειας 30 τ.μ. 

o Γυμναστήριο, επιφάνειας 53 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 13 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης, η οποία 

όμως χρησιμοποιείται και για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 204 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Έντεκα (11) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας.  

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 12 και 32 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 22 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 58 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 16 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν είκοσι (20) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 341 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  
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o Είκοσι (20) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 25, 25, 32 και 32 τ.μ. 

αντίστοιχα. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας 166 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 231 μαθητές. Το 

σχολείο συστεγάζεται με το 4ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 25, 29, 30 και 32 τ.μ. 

αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  63 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας  117 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 215 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 18, 21 και 28 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  56 τ.μ. 

o Αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης επιφάνειας 12 τ.μ.  



1185 
 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 63 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 21 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκατέσσερα (14) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον 

σχολικό έτος φοιτούν 255 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Μία (1) πολύ μικρή αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 6 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  24 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 64 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας  48 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 8/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τάξη Υποδοχής και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

126 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 32 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 35 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.  
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o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 32 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  28 τ.μ. 

o Γυμναστήριο επιφάνειας  42 τ.μ. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 8/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

160 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 200 τ.μ.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας  200 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 55 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 6 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 8/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

124 μαθητές. Το σχολείο συστεγάζεται με το 9ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 30 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  49 τ.μ. 
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o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 20 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 179 τ.μ.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας  98 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 18 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 8/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δεκαοκτώ (18) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

346 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δεκαεπτά (17) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας. 

o Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 10 και 15 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  63 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 156 τ.μ.  

o Γυμναστήριο επιφάνειας  127 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 27 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

214 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 35 τ.μ. 
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o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 9 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

o Αίθουσα επιφάνειας 21 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση).  

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  49 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 105 τ.μ.  

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 9 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

o Αίθουσα επιφάνειας 21 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 5/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας και Τάξη Υποδοχής. Κατά το 

τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 126 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 30 τ.μ. (με μέγιστο 

αριθμό φοιτώντων μαθητών τους 20). 

o Αίθουσα διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 15 τ.μ. (με μέγιστο αριθμό 

φοιτώντων μαθητών τους 10). 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  15 τ.μ. το οποίο στεγάζεται σε αίθουσα 

ΠΡΟΚΑΤ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής (15 τ.μ.). 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 7/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν εννέα (9) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 133 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 27 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 
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o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 49 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 60 τ.μ.  

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 56 τ.μ., για τη λειτουργία της Σχολικής 

Βιβλιοθήκης. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΜΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 4/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 91 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας 24, 28, 32 και 32 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  16 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 10 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 50 τ.μ.  

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΤΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τμήμα Ένταξης. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 103 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 12, 24, 30, 32 και 32 τ.μ. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  16 τ.μ. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 10 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης.  

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 50 τ.μ.  

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στην πόλη της Κομοτηνής λειτουργούν δεκατρία (13) δημοτικά σχολεία στα 

οποία λειτουργούν 151 τμήματα διδασκαλίας. Όλα τα σχολεία λειτουργούν σε 

δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 

✓ 138 αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας ενώ 5 δεν το 

πληρούν. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες – χώρους για τη λειτουργία του 

ολοημέρου προγράμματος (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Δέκα (10) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής, 

επιφάνειας. 

✓ Τρία (3) δημοτικά σχολεία διαθέτουν Εργαστήριο Φ.Ε. 

✓ Στα εννέα (9) από τα δέκα (10) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τάξης 

Υποδοχής, διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα. 

✓ Σε ένα (1) δημοτικό σχολείο η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί στο χώρο της Σχολικής 

Βιβλιοθήκης.  

✓ Στα οκτώ (8) από τα εννέα (9) δημοτικά σχολεία όπου λειτουργεί Τμήμα 

Ένταξης, διατίθεται ξεχωριστή αίθουσα. Σε ένα (1) δημοτικό σχολείο η 

λειτουργία του Τμήματος Ένταξης γίνεται σε βοηθητικό χώρο.  

✓ Πέντε (5) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων ενώ 

Γυμναστήριο εννέα (9). 

✓ Μόνο πέντε (5) δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Δύο (2) δημοτικά σχολεία δεν διαθέτουν ικανοποιητικούς αύλειους χώρους. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο λειτουργεί σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ (8 αίθουσες). 

✓ Υπάρχουν τέσσερις (4) επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το 

κριτήριο χωρητικότητας και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. 

✓ Υπάρχουν δεκαπέντε (15) επιπλέον αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια 

μικρότερη από 37,5 τ.μ. (βασικό κριτήριο χωρητικότητας). 
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Εικόνα 556: Αίθουσες που λειτουργούν στα δημοτικά σχολεία της Κομοτηνής 

 

 
Εικόνα 557: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Κομοτηνής 

Στους οικισμούς πλησίον της Κομοτηνής, Ροδίτης και Κόσμιο, λειτουργούν δύο 

(2) δημοτικά σχολεία με δεκατρία (13) τμήματα διδασκαλίας. Τα σχολεία αυτά 

διαθέτουν επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας 

και εννέα (9) αίθουσες με επιφάνεια μικρότερη από 37,5 τ.μ.. Τα δύο σχολεία 

διαθέτουν Εργαστήριο Πληροφορικής και ένα σχολείο διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών 

Χρήσεων. Όλα τα σχολεία λειτουργούν σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους. 
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Εικόνα 558: Κριτήριο χωρητικότητας αιθουσών για τα δημοτικά σχολεία, 

περιφερειακά της Κομοτηνής 

 
Εικόνα 559: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία, περιφερειακά της Κομοτηνής 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  
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o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας. Πρέπει 

να εξευρεθεί κατάλληλος χώρος για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής, η οποία 

λειτουργεί προσωρινά στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 114 μαθητές. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι μία (1) αίθουσα επιφάνειας 32 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί ως 

αίθουσα διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό 21 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 296 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 18 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 216 μαθητές. 

 



1194 
 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με είκοσι (20) αίθουσες διδασκαλίας.  

Οι πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας θα διατεθούν για άλλους διδακτικούς σκοπούς 

(π.χ. αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης κ.λπ.). 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 500 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 420 μαθητές.  

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, 

με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας δύο (2) 

αίθουσες επιφάνειας 30 και 32 τ.μ. αντίστοιχα, με μέγιστο δυναμικό 41 μαθητών.  

Επειδή ο αύλειος χώρος του σχολείου δεν είναι επαρκής, προτείνεται ο μέγιστος 

αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας να μην υπερβαίνει 

τους 250.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 250 μαθητές.  

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας. 

Οι τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας μικρότερης των 28 τ.μ. θα διατεθούν 

για άλλους διδακτικούς σκοπούς (π.χ. αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης κ.λπ.).  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 300 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 20 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 240 μαθητές.  
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6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατέσσερις (14) αίθουσες 

διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 350 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 20 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 280 μαθητές.  

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι μία (1) αίθουσα επιφάνειας 32 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί ως 

αίθουσα διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό 21 μαθητών.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 246 

μαθητές.  

Πρέπει να εξευρεθεί χώρος για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 15 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 150 μαθητές.  

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 225 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 19 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 171 μαθητές.  

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 300 

μαθητές.  
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Η αίθουσα επιφάνειας 30 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς (Σχολική Βιβλιοθήκη, κ.λπ.). 

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 204 μαθητές.  

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκαεπτά (17) αίθουσες 

διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 425 

μαθητές.  

Οι δύο (2) μικρές αίθουσες (10 και 15 τ.μ. αντίστοιχα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 21 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 357 μαθητές.  

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 300 

μαθητές.  

Η αίθουσα επιφάνειας 35 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς (λειτουργία Τάξης Υποδοχής, Τμήματος Ένταξης κ.λπ.). 

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 204 μαθητές.  

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο λειτουργεί σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας. 
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Η αίθουσα διδασκαλίας που πληροί το κριτήριο χωρητικότητας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς σκοπούς. 

Η αίθουσα επιφάνειας 27 τ.μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς 

σκοπούς. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας, 

λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ο αύλειος χώρος δεν είναι επαρκής για τη 

φιλοξενία μεγάλου αριθμού μαθητών: 150 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 150 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΜΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, με την 

προϋπόθεση ότι οι δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 32 τ.μ. έκαστη θα έχουν 

συνολικά μέγιστο αριθμό μαθητών τους 42. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 142 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 13 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 78 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΤΗ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας, με 

την προϋπόθεση ότι οι τέσσερις (4) αίθουσες επιφάνειας μικρότερης των 37,5 τ.μ. θα 

έχουν μέγιστο δυναμικό 78 μαθητές. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 153 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 16 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 112 μαθητές.  
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη 
κατάσταση (σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα 
βασικά κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητέ
ς 

Τμήματα 
διδασκαλία

ς 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

1ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6 127 6 150 114 

2ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12 204 12 296 216 

3ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 20 341 20 500 420 

4ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12 231 12 250 250 

5ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12 215 12 300 240 

6ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 14 255 14 350 280 

7ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10 126 10 246 150 

8ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9 160 9 225 171 

9ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9 124 12 300 204 

10ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 18 346 17 425 357 

11ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12 214 12 300 204 

12ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 8 126 0 0 0 

13ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9 133 9 150 150 

ΚΟΣΜΙΟΥ 6 91 6 142 78 

ΡΟΔΙΤΗ 7 107 7 153 112 

ΣΥΝΟΛΟ 164 2800 158 3787 2946 

Πίνακας 562: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Κομοτηνής και αποτύπωση της 
λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 560: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Κομοτηνής 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δεκαπέντε (15) δημόσιων νηπιαγωγείων στην 

Κομοτηνή, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν σαράντα πέντε (45) τμήματα 

διδασκαλίας και φοιτούν 969 νήπια και τη λειτουργία των πέντε (5) δημόσιων 

νηπιαγωγείων στους οικισμούς πλησίον της Κομοτηνής, σύμφωνα με την 

οποία λειτουργούν οκτώ (8) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 128 

νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

δημόσια νηπιαγωγεία στην πόλη της Κομοτηνής δύνανται να λειτουργήσουν 

32 τμήματα διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων 

νηπίων από 548 έως 614 ενώ στους οικισμούς πλησίον της Κομοτηνής 

δύνανται να λειτουργήσουν 9 τμήματα και να φοιτήσουν έως 144 νήπια. 

Γ) Την πρόταση της έρευνας για τη μη λειτουργία διδακτηρίων σε μισθωμένους 

χώρους και σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Δ) Τη διαπίστωση της έρευνας ότι το 14ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής λειτουργεί 

εξολοκλήρου σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Ε) Τη διαπίστωση της έρευνας ότι, εκτός του 14ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής, σε 

πέντε (5) νηπιαγωγεία λειτουργούν τμήματα διδασκαλίας σε αίθουσες 

ΠΡΟΚΑΤ. 

ΣΤ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Κομοτηνής, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Ζ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Κομοτηνής, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η λειτουργία εννέα (9) αιθουσών διδασκαλίας. 

Για τη στέγαση αυτών των τμημάτων προτείνεται η κατασκευή τριών (3) σύγχρονων 

τριθέσιων διδακτηρίων (νηπιαγωγείων), ανατολικά και δυτικά της πόλης, στα οποία 

θα υπάρχουν και όλοι οι χώροι που προβλέπονται από τις διεθνείς προδιαγραφές 

κατασκευής νηπιαγωγείων, ήτοι αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων, αίθουσα 

ανάπαυσης, πολυδύναμος χώρος, χώρος κουζίνας – τραπεζαρίας. Επίσης, προτείνεται 

η κατασκευή ενός (1) σύγχρονου τριθέσιου διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) στο χώρο 

όπου λειτουργεί το 14ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής, το οποίο στεγάζεται σε αίθουσες 

ΠΡΟΚΑΤ.  
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Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η μη φοίτηση νηπίων σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ 

και η σημαντική αποσυμφόρηση των υπαρχόντων νηπιαγωγείων και δεν θα 

παρατηρείται πλέον το φαινόμενο να συγχρωτίζονται πολλά νήπια σε μικρές 

αίθουσες διδασκαλίας. Κυρίως θα επιτευχθεί η μεταστέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου 

Κομοτηνής, καθώς λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο, η μεταστέγαση του 14ου 

Νηπιαγωγείου Κομοτηνής, διότι λειτουργεί σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ και η 

αποσυμφόρηση των παρακάτω νηπιαγωγείων: 2ο, 3ο, 6ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο 

Νηπιαγωγεία Κομοτηνής. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξ 

ολοκλήρου επίτευξη της παραπάνω πρότασης, προτείνεται η κατασκευή – προσθήκη 

σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας στο 6ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής (στη θέση της 

αίθουσας ΠΡΟΚΑΤ), στο 8ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής (στη θέση των δύο αιθουσών 

ΠΡΟΚΑΤ), στο 9ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής (στη θέση της αίθουσας ΠΡΟΚΑΤ), στο 11ο 

Νηπιαγωγείο Κομοτηνής (στη θέση της αίθουσας ΠΡΟΚΑΤ) και στο 12ο Νηπιαγωγείο 

Κομοτηνής (στη θέση των τριών αιθουσών ΠΡΟΚΑΤ).  

Επισημαίνουμε επίσης το γεγονός ότι στα συγκεκριμένα δημόσια νηπιαγωγεία 

δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές 

της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

Για τους οικισμούς της Κοσμίου, Ηφαίστου, Γρατινής, Κάλχα και Θρυλορίου 

είναι δυνατή η φοίτηση των νηπίων στα υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία.  

Τέλος, συμπληρωματικά των παραπάνω προτάσεων, προτείνουμε την 

προσθήκη σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας στους χώρους των νηπιαγωγείων όπου 

είναι εγκατεστημένες αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 15 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 13 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
4 

ΤΜΗΜΑΤΑ 45 ΤΜΗΜΑΤΑ 32 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
12 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

969 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 548 
έως 614 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

300 

Πίνακας 563: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στην πόλη της Κομοτηνής, αποτύπωση λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 561: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Κομοτηνής 

 

 
Εικόνα 562: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων Κομοτηνής 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Κατασκευή τεσσάρων 

(4) διδακτηρίων / 

δώδεκα (12) αίθουσες 

διδασκαλίας 
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Εικόνα 563: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων Κομοτηνής, στα οποία πρέπει να υπάρξει αποσυμφόρηση και 

μη λειτουργία των αιθουσών ΠΡΟΚΑΤ 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δεκατριών (13) δημόσιων δημοτικών σχολείων 

στην πόλη της Κομοτηνής, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν εκατόν πενήντα 

ένα (151) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 2.602 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα δημόσια δημοτικά σχολεία 

της Κομοτηνής δύνανται να λειτουργήσουν εύρυθμα 145 τμήματα 

διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε 

σχολική μονάδα την τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται 

να φοιτήσουν μέχρι 2.756 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο 

αριθμό μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να 

φοιτήσουν μέχρι 3.492 μαθητές. 

Γ) Τον αριθμό φοιτώντων μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Κομοτηνής. 

Δ) Το γεγονός ότι το 12ο Δ.Σ. Κομοτηνής (8 τμήματα) λειτουργεί σε αίθουσες 

ΠΡΟΚΑΤ. 

Ε) Το γεγονός ότι το 4ο και το 13ο Δ.Σ. Κομοτηνής δεν διαθέτουν επαρκή αύλειο 

χώρο. 
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ΣΤ) Το γεγονός ότι στο 10ο και στο 3ο Δ.Σ. Κομοτηνής φοιτά πολύ μεγάλος αριθμός 

μαθητών.  

Ζ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Κομοτηνής, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Η) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Κομοτηνής, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θ) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 19 περίπου μαθητές. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των 

σχολικών περιφερειών ώστε να γίνει ορθολογικότερη κατανομή του μαθητικού 

πληθυσμού. 

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η αποσυμφόρηση του 3ου και του 10ου 

Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής. 

Θεωρούμε πως δεν πρέπει να επιβαρυνθούν με μεγάλο αριθμό μαθητών το 4ο 

και το 13ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, εξαιτίας του μη ικανοποιητικού αύλειου 

χώρου τους. 

Προτείνεται η κατασκευή ενός (1) σύγχρονου διδακτηρίου (δημοτικού 

σχολείου) δυτικά της πόλης προς την εθνική οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, ώστε να 

επιτευχθεί μέσω της πιο εύρυθμης κατανομής του μαθητικού πληθυσμού η 

αποσυμφόρηση του 3ου, του 10ου , του 4ου, του 6ου, του 8ου , του 2ου και του 13ου 

Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.  

Προτείνεται η κατασκευή ενός (1) σύγχρονου διδακτηρίου (δημοτικού 

σχολείου) στο χώρο όπου λειτουργεί σήμερα το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής. 

Επίσης, συμπληρωματικά των παραπάνω προτάσεων, προτείνουμε την 

προσθήκη σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας στους χώρους των δημοτικών σχολείων 

όπου είναι εγκατεστημένες αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

Θεωρούμε, τέλος, επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης χώρου για τη 

λειτουργία εργαστηρίου πληροφορικής σε όποια δημοτικά σχολεία δεν λειτουργεί. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

13 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

2 

ΤΜΗΜΑΤΑ 151 ΤΜΗΜΑΤΑ 145 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
22 
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ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

2602 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ 
ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 2756 έως 
3492 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

400 – 550 

Πίνακας 564: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων στην πόλη της Κομοτηνής, αποτύπωση λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 564: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία Κομοτηνής.  

 
Εικόνα 565: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων στην πόλη της Κομοτηνής 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Κατασκευή            

δύο (2)    

διδακτηρίων / 

είκοσι δύο (22) 

αιθουσών 
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Εικόνα 566: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων για τα οποία προτείνεται η αποσυμφόρησή τους. 

Στο 12ο Δ.Σ. Κομοτηνής προτείνεται η κατασκευή διδακτηρίου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΗ) 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων δημοτικών σχολείων στους 

οικισμούς Κόσμιου και Ροδίτη, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν δεκατρία 

(13) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 198 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα δύο (2) δημόσια δημοτικά 

σχολεία, στο Κόσμιο και στον Ροδίτη, δύνανται να λειτουργήσουν 13 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 295 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Κομοτηνής, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Κομοτηνής, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία τετραετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στο Δ.Σ. Κόσμιου στους 13 μαθητές και στο Δ.Σ. Ροδίτη στους 

16 μαθητές. 
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Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στους 

οικισμούς Κοσμίου και Ροδίτη επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των 

μαθητών της περιοχής. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 13 ΤΜΗΜΑΤΑ 13 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

198 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ 
ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 190  
έως 295 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 565: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. Κομοτηνής (εκτός της πόλης της Κομοτηνής), 
αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής 
πρότασης 

 
Εικόνα 567: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Κομοτηνής 

(εκτός της πόλης της Κομοτηνής) 

 

2.5.1.2 Δημοτική Ενότητα Αιγείρου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Αιγείρου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο (Αιγείρου) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης και 

λόγω κατάργησης, δύο (2) νηπιαγωγεία (Μέσης και Παραδημής). Σήμερα λειτουργούν 

επαρκούν 



1207 
 

τρία (3) δημόσια νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 37 

νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Αιγείρου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει προαχθεί ένα (1) δημοτικό 

σχολείο, έχει υποβιβασθεί άλλο ένα (1) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω 

συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, τρία (3) δημοτικά σχολεία. Σήμερα λειτουργούν 

τρία (3) δημόσια δημοτικά σχολεία με έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 102 μαθητές και μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δ.Ε. Αιγείρου λειτουργεί ένα (1) Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο στο οποίο 

φοιτούν 15 μαθητές και μαθήτριες. Ένα ακόμη μειονοτικό σχολείο είναι σε αναστολή 

λειτουργίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Αιγείρου παρουσίαζαν μεγάλη διακύμανση καθ’ 

όλη την εικοσαετία 2000-2019 με σταδιακή μείωση η οποία θα συνεχιστεί και για τα 

επόμενα δέκα έτη, σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά.  

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  

Δ. Ε. Αιγείρου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 

προβολή από 

2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 

προβολή από 

2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 

παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 

εξομάλυνσης 

 Γ
εν

ν
ή

σ
ει

ς 
α

π
ό

 Ε
Λ

Σ
Τ

Α
Τ

 2000 27 27 27 27 

2001 24 24 24 24 

2002 19 19 19 19 

2003 38 38 38 38 

2004 23 23 23 23 

2005 22 22 22 22 

2006 29 29 29 29 

2007 17 17 17 17 

2008 21 21 21 21 

2009 18 18 18 18 
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2010 34 34 34 34 

2011 13 13 13 13 

2012 13 13 13 13 

2013 13 13 13 13 

2014 14 14 14 14 

2015 28 28 28 28 

2016 14 14 14 14 

2017 17 17 17 17 

2018 8 8 8 8 

2019 12 12 12 12 

Α
π

ο
τ
ελ

έσ
μ

α
τ
α

 Π
ρ

ο
β

λ
έψ

εω
ν
 2020 12 11 12 17 

2021 12 11 11 6 

2022 11 10 10 10 

2023 11 10 9 9 

2024 11 9 9 8 

2025 11 9 8 7 

2026 10 9 7 6 

2027 10 8 6 5 

2028 10 8 6 4 

2029 10 7 5 4 

2030 10 7 4 3 

Π
ο

σ
ο

σ
τ
ό

 

μ
ετ

α
β

ο
λ
ή

ς 2000-2030 -64% -74% -85% -91% 

2010-2030 -72% -79% -88% -93% 

2019-2030 -20% -41% -67% -79% 

Πίνακας 566. Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Αιγείρου (2000-2019) και 
αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

 
Εικόνα 568: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Αιγείρου με βάση τις μαθηματικές 

και στατιστικές μεθόδους προβολής 
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Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις 

μεγάλες αυξομειώσεις στις γεννήσεις καθ’ όλη την περίοδο από το 2000 έως το 2019, 

ενώ τα αποτελέσματα και των τεσσάρων προβολών μας δείχνουν ότι θα υπάρξει 

μείωση στις γεννήσεις.  

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Αιγείρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  
Έτος  Γεννήσεις 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 

2006 29 2011-2012 42 145% 

2007 17 2012-2013 36 212% 

2008 21 2013-2014 40 190% 

2009 18 2014-2015 39 217% 

2010 34 2015-2016 40 118% 

2011 13 2016-2017 43 331% 

2012 13 2017-2018 34 262% 

2013 13 2018-2019 33 254% 

2014 14 2019-2020 19 136% 

2015 28 2020-2021 20 71% 

Μέσος όρος 193% 

Πίνακας 567. Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη Δ.Ε. 
Αιγείρου 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη (πλην του 2020-21) ο αριθμός 

των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό 

των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. της Αιγείρου. 

Συγκεκριμένα κατά μέσο όρο οι εγγραφές είναι 93% περισσότερες από τις γεννήσεις.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Αιγείρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 29 2011-2012   42 

2007 17 2012-2013   36 

2008 21 2013-2014   40 

2009 18 2014-2015   39 

2010 34 2015-2016   40 

2011 13 2016-2017   43 

2012 13 2017-2018   34 

2013 13 2018-2019   33 

2014 14 2019-2020  19 

2015 28 2020-2021 17 20 

2016 14 2021-2022 21 27 

2017 17 2022-2023 10 33 

2018 8 2023-2024 12 15 

2019 12 2024-2025 12 23 

2020 12 2025-2026 11 23 

2021 11 2026-2027 10 21 

2022 10 2027-2028 9 20 

2023 9 2028-2029 9 18 

2024 9 2029-2030 8 17 

2025 8 2030-2031 8 15 

Πίνακας 568. Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Αιγείρου 

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και τον αριθμό των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 569. Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση την γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 
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Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη. 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Αιγείρου  
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 

2001 24           50% 

2002 19         100% 32% 

2003 38       39% 34% 16% 

2004 23     70% 61% 65% 26% 

2005 22   86% 91% 100% 68% 41% 

2006 29 59% 55% 59% 69% 72% 41% 

2007 17 106% 88% 94% 106% 88% 71% 

2008 21 114% 86% 67% 71% 71% 43% 

2009 18 133% 106% 106% 89% 94% 100% 

2010 34 65% 62% 62% 68% 68%   

2011 13 138% 131% 108% 100%     

2012 13 162% 154% 138%       

2013 13 123% 108%         

2014 14 114%           

Μέσος Όρος 113% 97% 88% 78% 74% 47% 

Πίνακας 569. Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Αιγείρου χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι παρόλο που το ποσοστό εγγραφής των 

μαθητών στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι μεγάλο (Μ.Ο. 113%) το ποσοστό 

εγγραφής στις υπόλοιπες τάξεις μειώνεται σταδιακά με αποτέλεσμα ο μέσος όρος 

του ποσοστού των εγγεγραμμένων μαθητών στην ΣΤ’ τάξη να είναι μόλις 46%.  
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Την ίδια περίπου εικόνα παρατηρούμε και στον παρακάτω πίνακα όπου 

παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των 

μειονοτικών σχολείων. Συγκεκριμένα ενώ ο μέσος όρος των γεννηθέντων παιδιών 

που εγράφησαν στη Α’ τάξη είναι 131%, στην ΣΤ’ τάξη οι εγγραφές των μαθητών είναι 

μόλις 68%. Δυστυχώς από τα στοιχεία αυτά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό των παιδιών που γεννιούνται στην Δ.Ε. Αιγείρου δεν ολοκληρώνουν 

τη φοίτηση τους και στις έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Αιγείρου  
(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 24           63% 

2002 19         105% 105% 

2003 38       39% 39% 21% 

2004 23     87% 87% 91% 52% 

2005 22   105% 105% 123% 86% 59% 

2006 29 72% 72% 86% 93% 93% 59% 

2007 17 129% 124% 118% 124% 106% 88% 

2008 21 138% 114% 90% 90% 90% 62% 

2009 18 150% 122% 117% 100% 106% 111% 

2010 34 74% 71% 71% 76% 76%   

2011 13 192% 185% 162% 154%     

2012 13 169% 162% 146%       

2013 13 123% 108%         

2014 14 129%           

Μέσος Όρος 131% 118% 109% 99% 88% 69% 

Πίνακας 570. Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Αιγείρου χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Αιγείρου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία. με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Αιγείρου  

 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 29 2012-2013 17 19 16 15 19 12 98 

2007 17 2013-2014 18 16 20 14 13 6 87 

2008 21 2014-2015 24 15 17 22 15 6 99 

2009 18 2015-2016 24 18 16 20 15 6 99 

2010 34 2016-2017 22 19 14 18 21 9 103 

2011 13 2017-2018 18 21 19 15 15 12 100 

2012 13 2018-2019 21 17 21 16 15 12 102 

2013 13 2019-2020 16 20 14 23 17 9 99 

2014 14 2020-2021 16 14 18 13 23 18 102 

2015 28 2021-2022 32 14 11 10 10 16 92 

2016 14 2022-2023 16 27 12 10 10 6 81 

2017 17 2023-2024 19 14 25 11 10 6 84 

2018 8 2024-2025 9 17 12 22 10 6 76 

2019 12 2025-2026 14 8 15 11 21 6 74 

2020 12 2026-2027 13 12 7 13 10 13 69 

2021 11 2027-2028 12 12 11 6 13 6 60 

2022 10 2028-2029 12 11 10 9 6 8 56 

2023 9 2029-2030 11 10 10 9 9 4 52 

2024 9 2030-2031 10 9 9 9 9 6 51 

Πίνακας 571 Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Αιγείρου χωρίς 
τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών ανά τμήμα φοίτησης της Δ.Ε. Αιγείρου με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία. με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Αιγείρου  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 29 2012-2013 21 23 20 15 20 15 114 

2007 17 2013-2014 22 21 23 20 15 20 121 

2008 21 2014-2015 29 21 25 27 21 8 131 

2009 18 2015-2016 27 24 20 27 19 12 129 

2010 34 2016-2017 25 22 19 21 27 13 127 

2011 13 2017-2018 25 24 21 19 18 17 124 

2012 13 2018-2019 22 24 24 18 19 15 122 

2013 13 2019-2020 16 21 21 26 19 13 116 

2014 14 2020-2021 18 14 19 20 26 20 117 

2015 28 2021-2022 13 17 13 19 19 19 101 
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2016 14 2022-2023 17 12 16 14 19 14 92 

2017 17 2023-2024 21 16 11 16 13 14 92 

2018 8 2024-2025 10 19 15 12 16 10 82 

2019 12 2025-2026 15 9 19 16 11 12 81 

2020 12 2026-2027 15 14 9 19 15 8 80 

2021 11 2027-2028 14 14 13 9 18 11 79 

2022 10 2028-2029 13 13 13 13 9 14 74 

2023 9 2029-2030 12 12 12 13 13 6 68 

2024 9 2030-2031 11 11 11 12 13 10 68 

Πίνακας 572. Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Αιγείρου με τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση των μαθητών για την επόμενη 

δεκαετία σε ποσοστό 50% στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων και σε ποσοστό περίπου 42% στα δημοτικά σχολεία με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, 

δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη, κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, όπου παρατηρούμε ότι και στις δυο περιπτώσεις 

παρουσιάζεται πολύ μικρό το ποσοστό των εγγραφών από το νηπιαγωγείο στην Α’ 

τάξη του δημοτικού σχολείου καθώς και από την Ε’ τάξη στην ΣΤ’.  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αιγείρου 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             32% 

2008-2009           87% 46% 
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2009-2010         88% 107% 40% 

2010-2011       105% 110% 68% 60% 

2011-2012 42 40% 94% 106% 118% 105% 57% 

2012-2013 36 50% 83% 107% 113% 83% 80% 

2013-2014 40 60% 75% 78% 107% 100% 60% 

2014-2015 39 62% 79% 100% 84% 106% 106% 

2015-2016 40 55% 95% 100% 110% 100%   

2016-2017 43 42% 94% 82% 93%     

2017-2018 34 62% 95% 90%       

2018-2019 33 48% 88%         

2019-2020 19 84%           

Μέσος Όρος 56% 88% 96% 103% 95% 60% 

Πίνακας 573. Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Αιγείρου 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αιγείρου  
(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 53% 

2009-2010         100% 105% 57% 

2010-2011       100% 117% 70% 68% 

2011-2012 42 50% 100% 119% 108% 100% 63% 

2012-2013 36 61% 95% 95% 105% 86% 83% 

2013-2014 40 73% 83% 79% 100% 100% 68% 

2014-2015 39 69% 81% 95% 86% 106% 105% 

2015-2016 40 63% 96% 100% 108% 100%   

2016-2017 43 58% 96% 88% 95%     

2017-2018 34 65% 95% 90%       

2018-2019 33 48% 88%         

2019-2020 19 95%           

Μέσος Όρος 65% 92% 96% 102% 96% 75% 

Πίνακας 574. Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
της Δ.Ε. Αιγείρου 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

και με) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζετε ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών 

στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. 

Ροδόπης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 
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μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αιγείρου  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 42 2012-2013 17 19 16 15 19 12 98 

2012-2013 36 2013-2014 18 16 20 14 13 6 87 

2013-2014 40 2014-2015 24 15 17 22 15 6 99 

2014-2015 39 2015-2016 24 18 16 20 15 6 99 

2015-2016 40 2016-2017 22 19 14 18 21 9 103 

2016-2017 43 2017-2018 18 21 19 15 15 12 100 

2017-2018 34 2018-2019 21 17 21 16 15 12 102 

2018-2019 33 2019-2020 16 20 14 23 17 9 99 

2019-2020 19 2020-2021 16 14 18 13 23 18 102 

2020-2021 20 2021-2022 11 14 13 18 12 14 83 

2021-2022 27 2022-2023 15 10 14 14 17 7 77 

2022-2023 33 2023-2024 18 13 9 14 13 11 79 

2023-2024 15 2024-2025 9 16 13 10 13 8 68 

2024-2025 23 2025-2026 13 8 16 13 9 8 66 

2025-2026 23 2026-2027 13 11 7 16 12 6 65 

2026-2027 21 2027-2028 12 11 11 7 15 7 64 

2027-2028 20 2028-2029 11 11 11 11 7 9 60 

2028-2029 18 2029-2030 10 10 10 11 11 4 56 

2029-2030 17 2030-2031 9 9 9 10 11 6 55 

Πίνακας 575. Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Αιγείρου χωρίς τους μαθητές 
των μειονοτικών σχολείων 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αιγείρου  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 42 2012-2013 21 23 20 15 20 15 114 

2012-2013 36 2013-2014 22 21 23 20 15 20 121 

2013-2014 40 2014-2015 29 21 25 27 21 8 131 

2014-2015 39 2015-2016 27 24 20 27 19 12 129 

2015-2016 40 2016-2017 25 22 19 21 27 13 127 

2016-2017 43 2017-2018 25 24 21 19 18 17 124 

2017-2018 34 2018-2019 22 24 24 18 19 15 122 

2018-2019 33 2019-2020 16 21 21 26 19 13 116 

2019-2020 19 2020-2021 18 14 19 20 26 20 117 

2020-2021 20 2021-2022 37 17 14 13 11 23 115 

2021-2022 27 2022-2023 18 33 15 13 11 9 100 

2022-2023 33 2023-2024 22 17 31 14 11 9 103 

2023-2024 15 2024-2025 10 20 15 28 12 9 95 
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2024-2025 23 2025-2026 16 9 19 14 25 10 92 

2025-2026 23 2026-2027 16 14 9 17 12 19 87 

2026-2027 21 2027-2028 14 14 13 8 15 10 74 

2027-2028 20 2028-2029 13 13 13 12 7 12 70 

2028-2029 18 2029-2030 12 12 12 12 11 6 64 

2029-2030 17 2030-2031 11 11 11 11 10 8 63 

Πίνακας 576. Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Αιγείρου με τους μαθητές των 
μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση των μαθητών σε ποσοστό 46% 

στα δημοτικά σχολεία χωρίς ή με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. Η 

διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Αιγείρου καθώς και 

τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις 

δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης των 

μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη 

κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παρουσιάσει μείωση. 

 
Εικόνα 570. Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Αιγείρου από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 
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Εικόνα 571. Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Αιγείρου από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει μία (1) 

μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 80 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 20 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 40 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 4 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 56 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Αιγείρου λειτουργούν τρία (3) μονοθέσια νηπιαγωγεία. Τα 

νηπιαγωγεία λειτουργούν σε ιδιόκτητους χώρους. 

✓ Διαθέτουν τέσσερις (4) αρκετά ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Δεν διαθέτουν αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης –δραστηριοτήτων. 

✓ Δεν διαθέτουν χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Δεν διαθέτουν πολυδύναμους χώρους. 

✓ Δεν διαθέτουν χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 

✓ Όλα διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο.  

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο λειτουργεί με αριθμό νηπίων μικρότερο από τον ελάχιστο 

απαιτούμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αριθμό. 

  
Εικόνα 572: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Αιγείρου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  
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o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 16 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 38 έως 44. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Αιγείρου είναι δυνατή η λειτουργία τεσσάρων (4) τμημάτων διδασκαλίας στα 

οποία μπορούν να φοιτήσουν μέχρι 85 νήπια. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤ
Α 

ΝΗΠΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤ

Α 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  

(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ (3 
ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΙΓΕΙΡΟΥ 1 13 1 25 25 

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 1 20 1 16 16 

ΦΑΝΑΡΙΟΥ 1 4 2 44 38 

ΣΥΝΟΛΟ 3 37 4 85 79 

Πίνακας 577: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Αιγείρου και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας 



1221 
 

 
Εικόνα 573: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων  της Δ.Ε. Αιγείρου  

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ)  

Το σχολείο λειτουργεί σήμερα με πέντε (5) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 

41 μαθητές. 

Στο σχολείο υπάρχουν τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια άνω των 37,5 

τ.μ.. Υπάρχουν τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας κάτω από 28 τ.μ. και αίθουσα 

Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 100 τ.μ.. Το σχολείο, τέλος, διαθέτει επαρκή αύλειο 

χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 3/ΘΕΣΙΟ)  

Το σχολείο λειτουργεί σήμερα με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 38 μαθητές. 

Στο σχολείο υπάρχουν δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια άνω των 37,5 τ.μ.. 

Υπάρχουν δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 17 και 28 τ.μ. αντίστοιχα και 

αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 100 τ.μ.. Το σχολείο, τέλος, διαθέτει 

επαρκή αύλειο χώρο. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 2/ΘΕΣΙΟ)  

Το σχολείο λειτουργεί σήμερα με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 23 

μαθητές. 



1222 
 

Στο σχολείο υπάρχουν δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια άνω των 37,5 τ.μ., 

μικρή αίθουσα επιφάνειας 10 τ.μ. για τις ανάγκες του ολοήμερου προγράμματος, 

αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 20 τ.μ. και Γυμναστήριο επιφάνειας  96 

τ.μ.. Το σχολείο, τέλος, διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Αιγείρου λειτουργούν τρία (3) δημοτικά σχολεία στα οποία 

λειτουργούν δώδεκα (12) τμήματα διδασκαλίας. Τα σχολεία λειτουργούν σε 

δημόσιους ιδιόκτητους χώρους.  

✓ Οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Υπάρχουν συνολικά πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια μικρότερη 

από 37,5 τ.μ.. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει πολύ μικρή αίθουσα για τη λειτουργία του 

ολοήμερου προγράμματος.  

✓ Τα  δημοτικά σχολεία διαθέτουν αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

✓ Ένα (1) δημοτικό σχολείο διαθέτει Γυμναστήριο. 

 

 
Εικόνα 574: Κριτήριο χωρητικότητας αιθουσών για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Αιγείρου 
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Εικόνα 575: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Αιγείρου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας. Από 

αυτές, η μία (1) αίθουσα που δεν πληροί το κριτήριο χωρητικότητας θα έχει με 

μέγιστο αριθμό φοιτώντων μαθητών τους 19. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 119 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 7 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 35 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του με τέσσερις (4) αίθουσες 

διδασκαλίας. Από αυτές, οι δύο (2) αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο 

χωρητικότητας θα έχουν συνολικά μέγιστο αριθμό φοιτώντων μαθητών τους 30. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 80 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 6 μαθητές. 
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Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 24 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 45 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μέγιστος 

αριθμός μαθητών 

ΑΙΓΕΙΡΟΥ 5 41 5 119 35 

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ 4 38 4 80 24 

ΦΑΝΑΡΙΟΥ 2 23 3 45 33 

ΣΥΝΟΛΟ 11 102 12 244 92 

Πίνακας 578: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Αιγείρου και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 576: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Αιγείρου 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τριών (3) δημόσιων νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Αιγείρου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας 

και φοιτούν 37 νήπια. 
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Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

συγκεκριμένα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 4 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 85 νήπια. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Αιγείρου, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Αιγείρου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Το γεγονός ότι το Νηπιαγωγείο Φαναρίου λειτουργεί με αριθμό μαθητών κάτω 

από τον ελάχιστο προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία.  

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Αιγείρου 

επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης 

περιοχής. 

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία δεν 

υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

Ειδικότερα για τον οικισμό του Φαναρίου προβλέπεται η αναστολή της 

λειτουργίας του λόγω έλλειψης φοιτώντων νηπίων. Στην παρούσα όμως φάση δεν 

προτείνεται η αναστολή της λειτουργίας του καθώς το Νηπιαγωγείο Νέας Καλλίστης 

δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χώρο για φοίτηση άνω των 16 νηπίων.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

37 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

από 76 
έως 85 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 579: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Αιγείρου, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 577: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Αιγείρου 

 
Εικόνα 578: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Αιγείρου 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τριών (3) δημόσιων δημοτικών σχολείων στους 

οικισμούς Αιγείρου, Νέας Καλλίστης και Φαναρίου, σύμφωνα με την οποία 

λειτουργούν έντεκα (11) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 102 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στα συγκεκριμένα δημόσια 

επαρκούν 
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δημοτικά σχολεία δύνανται να λειτουργήσουν 12 τμήματα διδασκαλίας και να 

φοιτήσουν μέχρι 244 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Αιγείρου, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Αιγείρου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στους 

οικισμούς Αιγείρου, Νέας Καλλίστης και Φαναρίου επαρκούν για να καλύψουν τις 

ανάγκες φοίτησης των μαθητών της ευρύτερης περιοχής. 

Προτείνεται, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων, η εξεύρεση χώρων για τη λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής και στα 

τρία δημοτικά σχολεία. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

3 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
3 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΤΜΗΜΑΤΑ 12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

102 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
244 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 580: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Αιγείρου, αποτύπωση της λειτουργίας τους 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 579: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Αιγείρου 

επαρκούν 
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Εικόνα 580: Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. Αιγείρου 

 

2.5.1..3 Δημοτική Ενότητα Νέου Σιδηροχωρίου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν καταργηθεί δύο 

(2) νηπιαγωγεία (Αγίων Θεοδώρων και Παγουρίων). Σήμερα λειτουργεί ένα (1) δημόσιο 

νηπιαγωγείο με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 18 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί 

ένα (1) δημοτικό σχολείο και έχει καταργηθεί άλλο ένα (1) δημοτικό σχολείο. Σήμερα 

λειτουργεί ένα (1) δημόσιο δημοτικό σχολείο με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας 

στα οποία φοιτούν 43 μαθητές και μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου δεν λειτουργούν Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία. 

Τα δύο (2) μειονοτικά σχολεία της περιοχής βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα.  Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου παρουσίαζαν διακύμανση 
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καθ’ όλη την εικοσαετία 2000-2019. Μεγάλη μείωση στις γεννήσεις παρατηρούμε 

στην τριετία 2011-2013, από το 2014 οι γεννήσεις επανέρχονται περίπου στα ίδια 

επίπεδα με τα προηγούμενα έτη και θα παρουσιάσουν μια σχετικά μικρή μείωση την 

επόμενη δεκαετία, σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά.  

  

Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ. Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 2000 19 19 19 19 

2001 23 23 23 23 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2002 16 16 16 16 

2003 13 13 13 13 

2004 14 14 14 14 

2005 13 13 13 13 

2006 27 27 27 27 

2007 14 14 14 14 

2008 19 19 19 19 

2009 11 11 11 11 

2010 16 16 16 16 

2011 4 4 4 4 

2012 6 6 6 6 

2013 7 7 7 7 

2014 12 12 12 12 

2015 18 18 18 18 

2016 11 11 11 11 

2017 15 15 15 15 

2018 12 12 12 12 

2019 10 10 10 10 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 10 10 9 10 

2021 10 10 9 10 

2022 9 9 9 10 

2023 9 9 8 9 

2024 9 9 8 9 

2025 9 9 7 8 

2026 8 9 7 8 

2027 8 8 6 8 

2028 8 8 6 8 

2029 8 8 5 7 

2030 8 8 5 7 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -59% -58% -74% -63% 

2010-2030 -52% -50% -69% -56% 

2019-2030 -23% -20% -50% -30% 

Πίνακας 581. Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Νέου Σιδηροχωρίου (2000-2019) και 
αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 
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Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις 

αυξομειώσεις στις γεννήσεις, τη μεγάλη μείωση στην τριετία 2011-13 και ότι τα 

αποτελέσματα και των τεσσάρων προβολών για τις γεννήσεις δεν έχουν μεγάλη 

απόκλιση μεταξύ τους και παρουσιάζουν μια μικρή μείωση στις γεννήσεις την 

επόμενη δεκαετία. 

 
Εικόνα 581. Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Νήπια 

2006 27 2011-2012 15 56% 

2007 14 2012-2013 12 86% 

2008 19 2013-2014 12 63% 
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2009 11 2014-2015 11 100% 

2010 16 2015-2016 13 81% 

2011 4 2016-2017 12 300% 

2012 6 2017-2018 15 250% 

2013 7 2018-2019 11 157% 

2014 12 2019-2020 11 92% 

2015 18 2020-2021 11 61% 

Μέσος όρος 125% 

Πίνακας 582. Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και των παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία. Παρόλου που 

ο μέσος όρος του εν λόγου ποσοστού είναι 125%, εν τούτης είναι εμφανές ότι δεν 

είναι αντιπροσωπευτικό της Δημοτικής Ενότητας καθώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

μεγάλη απόκλιση του ποσοστού από έτος σε έτος καθ’ όλη τη δεκαετία.  

Παρόλου που θεωρούμε ότι ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα 

προηγούμενων ετών δεν είναι αντιπροσωπευτικός της Δημοτικής Ενότητας και εν 

όψει έλλειψης περισσότερων πληροφοριών για τη περιοχή που να δικαιολογούν 

αυτή τη διακύμανση, πραγματοποιήσαμε την πρόβλεψη των νηπίων για τα επόμενα 

δέκα σχολικά έτη χρησιμοποιώντας τον εν λόγω μέσο όρο, τα στοιχεία των γεννήσεων 

της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 27 2011-2012   15 

2007 14 2012-2013   12 

2008 19 2013-2014   12 

2009 11 2014-2015   11 

2010 16 2015-2016   13 

2011 4 2016-2017   12 

2012 6 2017-2018   15 

2013 7 2018-2019   11 

2014 12 2019-2020  11 

2015 18 2020-2021 7 11 

2016 11 2021-2022 10 14 

2017 15 2022-2023 8 19 

2018 12 2023-2024 6 15 

2019 10 2024-2025 6 13 

2020 9 2025-2026 6 12 

2021 9 2026-2027 5 11 

2022 9 2027-2028 5 11 

2023 8 2028-2029 5 10 

2024 8 2029-2030 5 10 
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2025 7 2030-2031 4 9 

Πίνακας 583. Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται και στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και τον αριθμό των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία και η διακύμανση που παρουσιάζουν καθ’ όλη τη 

περίοδο.  

 
Εικόνα 582: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση την γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του ποσοστού 
των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που πήγαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα δέκα 

έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και πήγαν μετά από 
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6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ  
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

Έτος Γεννήσεις 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 23           30% 

2002 16         38% 38% 

2003 13       54% 46% 62% 

2004 14     43% 36% 36% 57% 

2005 13   54% 54% 69% 38% 38% 

2006 27 41% 33% 33% 33% 33% 33% 

2007 14 57% 50% 64% 64% 57% 57% 

2008 19 32% 37% 37% 37% 37% 37% 

2009 11 55% 64% 64% 73% 73% 73% 

2010 16 44% 44% 38% 38% 38%   

2011 4 150% 150% 125% 125%     

2012 6 167% 150% 150%       

2013 7 114% 114%         

2014 12 58%           

Μέσος Όρος 80% 77% 67% 59% 44% 47% 

Πίνακας 584. Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι το ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που 

γράφτηκε στην Α’ τάξη αλλά και στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού σχολείου για τα 

σχολικά έτη 2012-13 έως και 2017-18 είναι πολύ μικρότερα ενώ τα τελευταία τρία 

σχολικά έτη το ποσοστό εγγραφής των μαθητών αυξάνεται πάρα πολύ. 

Συγκεντρωτικά η πληροφορία που αντλούμε από το προηγούμενο πίνακα είναι ότι 

στην Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου την προηγούμενη δεκαετία περίπου το 50% των 

γεννηθέντων παιδιών ολοκλήρωνε τη φοίτηση του και στις έξι τάξεις του δημοτικού 

σχολείου.  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Νέου Σιδηροχωρίου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 
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πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία. με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 27 2012-2013 11 7 6 7 6 7 44 

2007 14 2013-2014 8 9 7 5 6 6 41 

2008 19 2014-2015 6 7 9 9 5 8 44 

2009 11 2015-2016 6 7 9 9 5 8 44 

2010 16 2016-2017 7 7 7 9 9 5 44 

2011 4 2017-2018 6 7 7 7 8 9 44 

2012 6 2018-2019 10 6 6 8 7 8 45 

2013 7 2019-2020 8 9 5 6 8 7 43 

2014 12 2020-2021 7 8 9 5 6 8 43 

2015 18 2021-2022 14 9 5 4 2 8 41 

2016 11 2022-2023 9 14 8 4 3 2 39 

2017 15 2023-2024 12 9 12 7 3 3 46 

2018 12 2024-2025 10 12 7 11 5 3 48 

2019 10 2025-2026 8 9 10 6 8 6 47 

2020 9 2026-2027 7 8 8 9 5 9 45 

2021 9 2027-2028 7 7 7 7 7 5 40 

2022 9 2028-2029 7 7 6 6 5 7 38 

2023 8 2029-2030 6 7 6 6 4 6 35 

2024 8 2030-2031 6 6 6 5 4 5 32 

Πίνακας 585. Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Νέου 
Σιδηροχωρίου  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των δημοτικών σχολείων στην επόμενη δεκαετία θα παραμείνει σχεδόν ίδιος 

παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 
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που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη, κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι αν εξαιρέσουμε το ποσοστό 

των νηπίων που γράφτηκα στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου που είναι μόλις 59%, 

το ποσοστό το μαθητών που συνέχισαν και ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους και στις 

έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου στο 100%.  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου  

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           86% 133% 

2009-2010         83% 100% 160% 

2010-2011       100% 129% 56% 100% 

2011-2012 15 73% 82% 100% 100% 100% 100% 

2012-2013 12 67% 88% 129% 100% 89% 100% 

2013-2014 12 50% 117% 100% 100% 100% 100% 

2014-2015 11 55% 117% 100% 114% 100% 100% 

2015-2016 13 54% 100% 86% 100% 100%   

2016-2017 12 50% 100% 83% 100%     

2017-2018 15 67% 90% 100%       

2018-2019 11 73% 100%         

2019-2020 11 64%           

Μέσος Όρος 61% 99% 100% 103% 91% 112% 

Πίνακας 586. Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 
της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Νέου Σιδηροχωρίου. Ακολουθούν πίνακες 

με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών 

σχολείων όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζετε ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση 

Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 15 2012-2013 11 7 6 7 6 7 44 

2012-2013 12 2013-2014 8 9 7 5 6 6 41 

2013-2014 12 2014-2015 6 7 9 9 5 8 44 

2014-2015 11 2015-2016 6 7 9 9 5 8 44 

2015-2016 13 2016-2017 7 7 7 9 9 5 44 

2016-2017 12 2017-2018 6 7 7 7 8 9 44 

2017-2018 15 2018-2019 10 6 6 8 7 8 45 

2018-2019 11 2019-2020 8 9 5 6 8 7 43 

2019-2020 11 2020-2021 7 8 9 5 6 8 43 

2020-2021 11 2021-2022 7 7 8 9 5 7 42 

2021-2022 14 2022-2023 8 7 7 8 8 5 44 

2022-2023 19 2023-2024 11 8 7 7 8 9 51 

2023-2024 15 2024-2025 9 11 8 7 7 8 51 

2024-2025 13 2025-2026 8 9 11 9 6 7 50 

2025-2026 12 2026-2027 7 8 9 12 8 7 50 

2026-2027 11 2027-2028 7 7 8 9 11 9 50 

2027-2028 11 2028-2029 7 7 7 8 9 12 49 

2028-2029 10 2029-2030 6 6 7 7 7 10 43 

2029-2030 10 2030-2031 6 6 6 7 7 8 40 

Πίνακας 587. Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη  

Παρατηρώντας τον προηγούμενο πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

ο αριθμός των μαθητών την επόμενη δεκαετία θα παραμείνει σχεδόν ίδιος, υπό την 

προϋπόθεση πάντα ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Νέου 

Σιδηροχωρίου καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα 

δημοτικά σχολεία με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζεται στο 

ακόλουθο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων. 

Σύμφωνα με τη ποσοστιαία μεταβολή των μαθητών από τάξη σε τάξη ο αριθμός των 

μαθητών θα είναι μεγαλύτερος.  
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Εικόνα 583. Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Νέου 

Σιδηροχωρίου από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 18 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 40 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου λειτουργεί ένα (1) μονοθέσιο νηπιαγωγείο. Το 

νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο σε αίθουσα διδασκαλίας 

ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα σχολικής βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Δεν διαθέτει χώρο για κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Δεν διαθέτει πολυδύναμους χώρους. 

✓ Δεν διαθέτει χώρο για αίθουσα ανάπαυσης. 
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✓ Διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο.  

 
Εικόνα 584: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 16 

φοιτώντων νηπίων, εφόσον συνεχιστεί η λειτουργία του στο συγκεκριμένο διδακτήριο 

(ΠΡΟΚΑΤ). Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας πρέπει να καταβληθεί κάθε 
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δυνατή προσπάθεια ώστε να μεταστεγαστεί σε δημόσιο ιδιόκτητο διδακτήριο που δεν 

θα αποτελείται από αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 1 18 1 16 16 

ΣΥΝΟΛΟ 1 18 1 16 16 

Πίνακας 588: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Σιδηροχωρίου και αποτύπωση της λειτουργίας του βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 

Εικόνα 585: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου  της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 3/ΘΕΣΙΟ)  

Το σχολείο λειτουργεί σήμερα με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 43 μαθητές. 

Στο σχολείο υπάρχουν τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια άνω των 37,5 τ.μ.. 

Υπάρχουν δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 12 και 24 τ.μ. αντίστοιχα, 

αίθουσα επιφάνειας 49 τ.μ. για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος και 

Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας  24 τ.μ.. Το σχολείο, τέλος, διαθέτει επαρκή 

αύλειο χώρο. 

 



1240 
 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου λειτουργεί ένα (1) δημόσιο δημοτικό σχολείο στο 

οποία λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 41 μαθητές. Τα 

σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Υπάρχουν δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας με επιφάνεια μικρότερη από 37,5 
τ.μ.. 

✓ Το δημοτικό σχολείο διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία του ολοήμερου 
προγράμματος.  

✓ Το δημοτικό σχολείο διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 

 

 
Εικόνα 586: Κριτήριο χωρητικότητας αιθουσών για το δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. 

Νέου Σιδηροχωρίου 
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Εικόνα 587: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ  

Το σχολείο μπορεί να συνεχίσει εύρυθμα τη λειτουργία του με τέσσερις (4) αίθουσες 

διδασκαλίας με μέγιστο δυναμικό τους 91 μαθητές.  

 



1242 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος αριθμός 
μαθητών βάσει 

εγγραφών 5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός μαθητών 

ΝΕΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 

4 43 4 91 44 

Πίνακας 589: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου και αποτύπωση της λειτουργίας 
του βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 

 
Εικόνα 588: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου στο Νέο Σιδηροχώρι, 

σύμφωνα με την οποία λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας και φοιτούν 18 

νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στο 

συγκεκριμένο δημόσιο νηπιαγωγείο δύναται η λειτουργία ενός (1) τμήματος 

διδασκαλίας και η φοίτηση μέχρι 16 νηπίων, εφόσον συνεχίσει τη λειτουργία 

του στην αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Νέου 

Σιδηροχωρίου, όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 
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Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο επαρκεί για να καλύψει τις 

ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής. Επειδή όμως λειτουργεί σε 

αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ, προτείνεται να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης 

χώρου για τη λειτουργία του που να πληροί όσο το δυνατόν περισσότερες 

προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου ή να εξεταστεί η 

δυνατότητα της μελλοντικής συγχώνευσής του με το Νηπιαγωγείο Κοσμίου και η 

λειτουργία ενός διθέσιου νηπιαγωγείου στο Κόσμιο. 

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο δεν 

υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

18 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

16 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ 
ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 590: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου, αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

Εικόνα 589: Πρόταση της έρευνας για το νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

επαρκεί 
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Εικόνα 590: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου δημοτικού σχολείου στο Νέο 

Σιδηροχώρι, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 43 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο υπάρχον δημόσιο δημοτικό 

σχολείο δύνανται να λειτουργήσουν 4 τμήματα διδασκαλίας και να 

φοιτήσουν μέχρι 91 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Νέου 

Σιδηροχωρίου, όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο δημοτικό σχολείο επαρκεί για να καλύψει 

τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 4 ΤΜΗΜΑΤΑ 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

43 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

91 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 591: Σημερινή λειτουργία των δημοτικών σχολείων στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου, αποτύπωση της 
λειτουργίας τους βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 591: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

 
Εικόνα 592: Γεωγραφική κατανομή του μοναδικού δημοτικού σχολείου στη Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου 

 
Εικόνα 593: Δημόσια και Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Κομοτηνής 

επαρκεί 
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Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Κομοτηνής, συνοψίζουμε την 

πρότασή μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Κατασκευή εννέα (9) αιθουσών διδασκαλίας για τη λειτουργία των 

νηπιαγωγείων στην πόλη της Κομοτηνής. Για τη στέγαση αυτών των τμημάτων 

προτείνεται η κατασκευή τριών (3) σύγχρονων τριθέσιων διδακτηρίων 

(νηπιαγωγείων), ανατολικά και δυτικά της πόλης. Με τον τρόπο αυτό θα 

επιτευχθεί η μη χρήση αιθουσών ΠΡΟΚΑΤ, η μη λειτουργία νηπιαγωγειων σε 

μισθωμένους χώρους και η σημαντική αποσυμφόρηση των υπαρχόντων 

νηπιαγωγείων. Έτσι δεν θα παρατηρείται πλέον το φαινόμενο να 

συγχρωτίζονται πολλά νήπια σε μικρές αίθουσες διδασκαλίας  και θα 

καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες φοίτησης των νηπίων 

της πόλης. 

➢ Κατασκευή τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας για τη λειτουργία του 14ου 

Νηπιαγωγείου Κομοτηνής. Για τη στέγαση αυτών των τμημάτων προτείνεται η 

κατασκευή ενός σύγχρονου τριθέσιου διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) στο χώρο 

όπου λειτουργεί το 14ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής, το οποίο στεγάζεται σε 

αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

➢ Κατασκευή ενός (1) σύγχρονου διδακτηρίου (δημοτικού σχολείου) δυτικά της 

πόλης της Κομοτηνής  προς την εθνική οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, ώστε να 

επιτευχθεί μέσω της πιο εύρυθμης κατανομής του μαθητικού πληθυσμού η 

αποσυμφόρηση πολλών δημοτικών σχολείων και η κάλυψη με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο των αναγκών φοίτησης των μαθητών της πόλης.  

➢ Κατασκευή ενός (1) σύγχρονου διδακτηρίου (δημοτικού σχολείου) στο χώρο 

όπου λειτουργεί σήμερα το 12ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής, το οποίο 

στεγάζεται σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Επισημαίνουμε επίσης: 

➢ Την αναγκαιότητα εξεύρεσης χώρου για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου 

Νέου Σιδηροχωρίου, διότι λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ, ο οποίος να πληροί 

όσο το δυνατόν περισσότερες προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός 

σύγχρονου νηπιαγωγείου ή εξέτασης της δυνατότητας μελλοντικής 

συγχώνευσης του Νηπιαγωγείου Νέου Σιδηροχωρίου και του Νηπιαγωγείου 

Κοσμίου και τη λειτουργία ενός διθέσιου νηπιαγωγείου στο Κόσμιο. 

➢ Την αναγκαιότητα εξεύρεσης – διαμόρφωσης χώρων για τη λειτουργία 

εργαστηρίων πληροφορικής στο 3ο, 8ο και 13ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής. 
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Από τις παραπάνω προτάσεις θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα: 

➢ Στις παρεμβάσεις στα διδακτήρια των νηπιαγωγείων, ώστε να επιτευχθεί η μη 

φοίτηση νηπίων σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ και η σημαντική αποσυμφόρηση των 

υπαρχόντων νηπιαγωγείων, ώστε να μην παρατηρείται πλέον το φαινόμενο να 

συγχρωτίζονται πολλά νήπια σε μικρές αίθουσες διδασκαλίας.  

➢ Στην κατασκευή διδακτηρίου στο χώρο του 12ου Δ.Σ. Κομοτηνής. 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υλοποίηση όλης ή μέρους της παραπάνω 

πρότασης που σχετίζεται με τα διδακτήρια των νηπιαγωγείων, προτείνεται 

συμπληρωματικά, η κατασκευή αιθουσών στους χώρους των νηπιαγωγείων όπου 

είναι εγκατεστημένες οι αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ και η μίσθωση χώρων που πληρούν όσο 

το δυνατόν περισσότερα κριτήρια για τη λειτουργία σύγχρονων νηπιαγωγείων 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

 

  



1248 
 

2.5.2 Δήμος Αρριανών 
 

2.5.2.1 Δημοτική Ενότητα Αρριανών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Αρριανών από το 2010 μέχρι και δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στη 

λειτουργία των δύο νηπιαγωγείων. Σήμερα εξακολουθούν να λειτουργούν δύο (2) 

δημόσια νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 51 νήπια 

Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Αρριανών δεν λειτουργεί κανένα δημόσιο δημοτικό σχολείο. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Αρριανών λειτουργούν οκτώ (8) Μειονοτικά Δημοτικά 

Σχολεία στα οποία φοιτούν 217 μαθητές και μαθήτριες. Ένα (1) ακόμη μειονοτικό 

σχολείο είναι σε αναστολή λειτουργίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Αρριανών παρουσίαζαν μια μικρή αύξηση έως το 

2010 με αποκορύφωση το 2011 που οι γεννήσεις σχεδόν διπλασιάζονται. Από το 2012 

όμως οι γεννήσεις παρουσιάζουν μείωση σημειώνοντας το μικρότερο αριθμό 

γεννήσεων το 2015. Από το 2016 έως και σήμερα σημειώθηκε μια μικρή αύξηση στις 

γεννήσεις φτάνοντας τους αριθμούς του 2001-2003 και θα συνεχιστεί στα ίδια 

επίπεδα και για τα επόμενα δέκα έτη, σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές, υπό 

την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά.  
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τις μαθηματικές και τη στατιστικές 
μεθόδους, Δ.Ε. Αρριανών 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 40 40 40 40 

2001 35 35 35 35 

2002 37 37 37 37 

2003 37 37 37 37 

2004 40 40 40 40 

2005 40 40 40 40 

2006 42 42 42 42 

2007 48 48 48 48 

2008 49 49 49 49 

2009 46 46 46 46 

2010 50 50 50 50 

2011 93 93 93 93 

2012 68 68 68 68 

2013 51 51 51 51 

2014 31 31 31 31 

2015 22 22 22 22 

2016 35 35 35 35 

2017 30 30 30 30 

2018 34 34 34 34 

2019 37 37 37 37 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 38 37 42 40 

2021 39 37 42 38 

2022 40 36 42 38 

2023 41 36 41 38 

2024 41 36 41 38 

2025 42 36 41 38 

2026 43 35 41 37 

2027 44 35 41 37 

2028 45 35 41 37 

2029 47 35 41 36 

2030 48 35 40 36 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 19% -14% 1% -10% 

2010-2030 -5% -31% -19% -28% 

2019-2030 29% -7% 9% -3% 

Πίνακας 592: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Αρριανών (2000-2019) και αποτελέσματα 

πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε ότι εκτός από τη γεωμετρική προβολή των τελευταίων πέντε ετών η 

οποία παρουσιάζει τις πιο αυξημένες γεννήσεις, οι υπόλοιπες προβολές 

παρουσιάζουν σχεδόν ίδιο αριθμό γεννήσεων για την επόμενη δεκαετία.  
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Εικόνα 594: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Αρριανών με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Αρριανών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 42 2011-2012 9 21% 

2007 48 2012-2013 15 31% 

2008 49 2013-2014 31 63% 

2009 46 2014-2015 26 57% 

2010 50 2015-2016 57 114% 

2011 93 2016-2017 51 55% 

2012 68 2017-2018 55 81% 

2013 51 2018-2019 60 118% 

2014 31 2019-2020 22 71% 

2015 22 2020-2021 17 77% 

Μέσος όρος 69% 

Πίνακας 593: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Αρριανών 
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Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι το ποσοστό των παιδιών που 

φοίτησαν στα νηπιαγωγεία σε σχέση με αυτά που γεννήθηκαν στη Δ.Ε. Αρριανών 

είναι πάρα πολύ μικρό, εκτός το σχολικό έτος 2015—16 και 2018-19 όπου το ποσοστό 

είναι μεγαλύτερο από το 100%. Αξιοσημείωτο είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό τα 

σχολικά έτη 2011-12 και 2012-13 με 21% και 31% αντίστοιχα. Κατά μέσο όρο οι 

εγγραφές της προηγούμενης δεκαετίας είναι 31% λιγότερες από τις γεννήσεις. Τον 

ακριβή λόγο του χαμηλού ποσοστού των παιδιών που φοιτούν σε νηπιαγωγεία δεν 

γνωρίζουμε, υποθέτουμε ότι δεν μπορεί να οφείλεται μόνο στην εσωτερική 

μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αστικοποίηση) και στη μετανάστευση.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Αρριανών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 42 2011-2012   9 

2007 48 2012-2013   15 

2008 49 2013-2014   31 

2009 46 2014-2015   26 

2010 50 2015-2016   57 

2011 93 2016-2017   51 

2012 68 2017-2018   55 

2013 51 2018-2019   60 

2014 31 2019-2020   22 

2015 22 2020-2021 34 17 

2016 35 2021-2022 29 24 

2017 30 2022-2023 33 21 

2018 34 2023-2024 36 23 

2019 37 2024-2025 41 25 

2020 42 2025-2026 40 29 

2021 42 2026-2027 40 29 

2022 42 2027-2028 40 29 

2023 41 2028-2029 40 28 

2024 41 2029-2030 40 28 

2025 41 2030-2031 40 28 

Πίνακας 594: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Αρριανών 

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των 

γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο 



1252 
 

διάγραμμα και είναι εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και των 

αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  

 
Εικόνα 595: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Παρατηρούμε στον πίνακα ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των παιδιών που 

γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο είναι σε όλα τα σχολικά 

έτη, εκτός από το τρέχον, μειωμένο. Τον ακριβή λόγο αυτής της μείωσης δεν τον 

γνωρίζουμε, υποθέτουμε ότι δεν είναι δυνατό να οφείλεται μόνο σε εσωτερικές 

μετακινήσεις του πληθυσμού και στη μετανάστευση. Πέραν των παραπάνω 

υποθέσεων, θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες διακυμάνσεις στις εγγραφές των 

μαθητών χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από τους αρμόδιους φορείς. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 
τάξη του μειονοτικού δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Αρριανών  

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 35           97% 

2002 37         97% 97% 

2003 37       100% 100% 108% 

2004 40     95% 95% 100% 100% 

2005 40   108% 108% 108% 105% 113% 

2006 42 95% 95% 93% 93% 100% 100% 

2007 48 85% 85% 85% 92% 90% 90% 

2008 49 94% 92% 102% 100% 98% 98% 

2009 46 85% 91% 87% 80% 80% 80% 

2010 50 94% 96% 98% 98% 98%   

2011 93 48% 48% 47% 47%     

2012 68 44% 44% 44%       

2013 51 84% 84%         

2014 31 135%           

Μέσος Όρος 85% 83% 84% 90% 96% 98% 

Πίνακας 595: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του μειονοτικού 

δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Αρριανών  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν σε μειονοτικό 

δημοτικό σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων 

με βάση τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των 

μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία 

της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα μειονοτικά 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, 

με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και 

με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία 

της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του 

ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα Μ.Δ.Σ. με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του ποσοστού 
των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Αρριανών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών 

2006 42 2012-2013 40 43 38 37 36 34 228 

2007 48 2013-2014 41 40 43 38 37 36 235 

2008 49 2014-2015 46 41 39 43 40 40 249 

2009 46 2015-2016 39 45 41 39 42 40 246 

2010 50 2016-2017 47 42 50 44 42 45 270 

2011 93 2017-2018 45 48 40 49 43 42 267 

2012 68 2018-2019 30 45 49 37 48 43 252 

2013 51 2019-2020 43 30 44 49 37 48 251 

2014 31 2020-2021 42 43 30 44 49 37 245 

2015 22 2021-2022 19 26 43 61 90 49 288 

2016 35 2022-2023 30 18 26 46 66 91 277 

2017 30 2023-2024 26 29 19 28 49 67 217 

2018 34 2024-2025 29 25 30 20 30 50 183 

2019 37 2025-2026 31 28 25 32 21 30 168 

2020 42 2026-2027 36 31 29 27 34 22 177 

2021 42 2027-2028 35 35 31 31 29 34 195 

2022 42 2028-2029 35 34 35 33 33 29 201 

2023 41 2029-2030 35 34 35 38 36 33 211 

2024 41 2030-2031 35 34 35 38 40 36 219 

Πίνακας 596: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα Μ.Δ.Σ. με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο 

του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Αρριανών 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των μειονοτικών δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα υπάρξει μια σταθεροποίηση στον αριθμό των μαθητών καθώς η μείωση προς το 

τέλος της δεκαετίας θα είναι σε ποσοστό περίπου 11%, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από 

τάξη σε τάξη χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-

2012 έως το 2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα 
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υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των 

μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των μειονοτικών 

δημοτικών σχολείων  που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. Παρατηρούμε ότι υπάρχει 

μεγάλη απόκλιση μεταξύ των παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία και των 

παιδιών που γράφτηκαν στην Α’ τάξη. Το συγκεκριμένο ποσοστό στο σύνολο των ετών 

είναι 67% μεγαλύτερο.  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών Μ.Δ.Σ.  που εγγράφονται από τάξη σε 
τάξη, Δ.Ε. Αρριανών  

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 108% 

2009-2010         100% 105% 100% 

2010-2011       100% 100% 98% 107% 

2011-2012 9 444% 100% 98% 100% 108% 100% 

2012-2013 15 273% 100% 100% 107% 98% 100% 

2013-2014 31 148% 98% 111% 98% 98% 100% 

2014-2015 26 150% 108% 95% 93% 100% 100% 

2015-2016 57 82% 102% 102% 100% 100%   

2016-2017 51 88% 100% 98% 100%     

2017-2018 55 55% 100% 100%       

2018-2019 60 72% 100%         

2019-2020 22 191%           

Μέσος Όρος 167% 101% 100% 100% 101% 102% 

Πίνακας 597: Ποσοστό των μαθητών των Μ.Δ.Σ. που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Αρριανών 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών. 

Ακολουθούν πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των μειονοτικών δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα 

απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και 

του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα Μ.Δ.Σ. με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού των 
μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αρριανών  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 9 2012-2013 40 43 38 37 36 34 228 

2012-2013 15 2013-2014 41 40 43 38 37 36 235 

2013-2014 31 2014-2015 46 41 39 43 40 40 249 

2014-2015 26 2015-2016 39 45 41 39 42 40 246 

2015-2016 57 2016-2017 47 42 50 44 42 45 270 

2016-2017 51 2017-2018 45 48 40 49 43 42 267 

2017-2018 55 2018-2019 30 45 49 37 48 43 252 

2018-2019 60 2019-2020 43 30 44 49 37 48 251 

2019-2020 22 2020-2021 42 43 30 44 49 37 245 

2020-2021 17 2021-2022 28 42 43 30 44 50 238 

2021-2022 24 2022-2023 40 29 43 43 30 45 230 

2022-2023 21 2023-2024 34 41 29 42 43 31 221 

2023-2024 23 2024-2025 39 35 41 29 43 44 231 

2024-2025 25 2025-2026 43 39 35 41 29 44 230 

2025-2026 29 2026-2027 48 43 40 35 41 30 236 

2026-2027 29 2027-2028 48 49 43 40 35 42 256 

2027-2028 29 2028-2029 48 48 49 43 40 36 264 

2028-2029 28 2029-2030 48 48 49 49 43 41 277 

2029-2030 28 2030-2031 47 48 48 48 49 44 285 

Πίνακας 598: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα Μ.Δ.Σ. με βάση τα νήπια και το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Αρριανών 

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των μειονοτικών δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι 

θα σημειωθεί αύξηση του μαθητικού πληθυσμού που στο τέλος της δεκαετίας θα 

ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 16%, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία της Δ.Ε Αρριανών καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις 

δυο προαναφερόμενες μεθόδους, απεικονίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης των 

μαθητών και στα δύο διαγράμματα. Συγκεκριμένα η προβολή των μαθητών με βάση 

το ποσοστό μεταβολής από τάξη σε τάξη παρουσιάζει ποιο αισιόδοξα αποτελέσματα 

σημειώνοντας μια τάση αύξησης του αριθμού των μαθητών. Αντίθετα η προβολή με 

βάση τις γεννήσεις παρουσιάζει ελαφρός χαμηλότερες τιμές την πρώτη πενταετία 

ενώ τη δεύτερη πενταετία σημειώνεται αύξηση των μαθητών. Όλα αυτά θα ισχύουν 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι 
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δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα 

μειονοτικά δημοτικά σχολεία θα παραμείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα. 

 
Εικόνα 596: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Αρριανών 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 32 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο, χωρίς επαρκή αύλειο χώρο. 

Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 45 και 46 τ.μ. αντίστοιχα.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 19 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 40 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   
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Στη Δ.Ε. Αρριανών λειτουργούν δύο (2) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας.  

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Τα Νηπιαγωγεία διαθέτουν τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο δεν διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 
Εικόνα 597: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Αρριανών 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 
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o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 36.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 14 έως 16.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Αρριανών είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας στα οποία 

μπορούν να φοιτήσουν μέχρι  52 νήπια. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΡΡΙΑΝΩΝ 2 32 2 36 30 

ΛΥΚΕΙΟΥ 1 19 1 16 14 

ΣΥΝΟΛΟ 3 51 3 52 44 

Πίνακας 599: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Αριανών και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 

των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 598: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Αρριανών 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα με την 

οποία λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 51 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 3 τμήματα 

διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 

44 μέχρι 52. 

Γ) Το γεγονός ότι το Νηπιαγωγείο Αρριανών λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο με 

δύο μικρές αίθουσες διδασκαλίας και χωρίς επαρκή αύλειο χώρο. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Αρριανών, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Αρριανών, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Στ) Τη γεωγραφική κατανομή των δύο νηπιαγωγείων. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Αρριανών 

επαρκούν για καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής. 

Αναφορικά όμως με τη μακροπρόθεσμη και πιο εύρυθμη λειτουργία τους, 
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προτείνουμε να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο διδακτήριο (νηπιαγωγείο) στον 

οικισμό των Αρριανών και παράλληλα να εξεταστούν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

συγχώνευσης των δύο νηπιαγωγείων της δημοτικής ενότητας, τα οποία απέχουν 2,3 

χλμ. περίπου. Σε περίπτωση που η κατασκευή του διδακτηρίου δεν είναι δυνατή, να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο εξεύρεσης χώρου στον οικισμό των Αρριανών που θα πληροί 

όσο το δυνατόν περισσότερες προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός σύγχρονου 

νηπιαγωγείου, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της περιοχής.  

Επισημαίνουμε, τέλος, το γεγονός ότι και στα δύο δημόσια νηπιαγωγεία δεν 

υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της 

ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
1 

ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
3 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

51 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 

ΝΗΠΙΩΝ 

από 44 
έως 52 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

75 

Πίνακας 600: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Αρριανών, διαπίστωση λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 599: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Αρριανών 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Κατασκευή  

ενός (1) 

διδακτηρίου /  

τρεις  (3)    

αίθουσες  
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2.5.2.2 Δημοτική Ενότητα Κέχρου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Κέχρου δεν υπάρχει κάποιο ιδρυμένο νηπιαγωγείο. Λειτουργεί 

νηπιαγωγείο στον οικισμό Κέχρου ως παράρτημα του Νηπιαγωγείου Οργάνης. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Κέχρου δεν λειτουργεί κανένα δημόσιο δημοτικό σχολείο. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Κέχρου λειτουργεί ένα (1) Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο 

στο οποίο φοιτούν 17 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα.Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Κέχρου παρουσίαζαν μεγάλες διακύμανση καθ’ όλη την 

εικοσαετία 2000-2019. Από το 2012 έως το 2019 οι γεννήσεις μειώθηκαν πολύ 

σημειώνοντας μεγάλη αυξομείωση ανά έτος. Δυστυχώς αν οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν φαίνεται να βελτιώνεται 

η κατάσταση για τα επόμενα δέκα έτη βάση των αποτελεσμάτων των μεθόδων 

προβολής που εφαρμόσαμε. Συγκεκριμένα οι στατιστικές μέθοδοι (γραμμική 

παλινδρόμηση και εκθετική εξομάλυνση) παρουσιάζουν μεγαλύτερή μείωση στις 

γεννήσεις σε αντίθεση με τη γεωμετρική προβολή τα αποτελέσματα της οποίας είναι 

σχετικά ποιο αισιόδοξα καθώς παρουσιάζουν πολύ μικρότερη μείωση των 

γεννήσεων. 

  

Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ. Ε. Κέχρου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 

2000 15 15 15 15 

2001 15 15 15 15 

2002 12 12 12 12 

2003 16 16 16 16 

2004 15 15 15 15 
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2005 17 17 17 17 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2006 16 16 16 16 

2007 17 17 17 17 

2008 15 15 15 15 

2009 18 18 18 18 

2010 18 18 18 18 

2011 11 11 11 11 

2012 7 7 7 7 

2013 13 13 13 13 

2014 8 8 8 8 

2015 10 10 10 10 

2016 11 11 11 11 

2017 7 7 7 7 

2018 5 5 5 5 

2019 10 10 10 10 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 10 10 8 9 

2021 10 9 7 8 

2022 9 9 7 7 

2023 9 9 6 7 

2024 9 9 6 6 

2025 9 8 6 6 

2026 9 8 5 5 

2027 9 8 5 5 

2028 8 8 4 5 

2029 8 7 4 4 

2030 8 7 3 4 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -47% -52% -79% -76% 

2010-2030 -55% -60% -82% -80% 

2019-2030 -20% -29% -68% -63% 

Πίνακας 601: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Κέχρου (2000-2019) και αποτελέσματα 

πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις 

αυξομειώσεις στις γεννήσεις, τη μεγάλη μείωση το 2012 και τη διαφορά στα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των γεννήσεων για τα επόμενα δέκα έτη. 
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Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που πήγαν σε κάθε τάξη του μειονοτικού δημοτικού σχολείου για τα 

προηγούμενα οκτώ έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ 

και πήγαν μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, 

χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις από το 2002 έως το 2014 και τις εγγραφές των 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. 

 

 

Εικόνα 600: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Κέχρου με βάση τις μαθηματικές και 
στατιστικές μεθόδους προβολής 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του μειονοτικού δημοτικού σχολείου., Δ.Ε. Κέχρου 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2002 12           50% 

2003 16         63% 56% 

2004 15       47% 40% 47% 

2005 17     35% 29% 41% 41% 

2006 16   75% 69% 69% 69% 75% 

2007 17 29% 29% 41% 47% 35% 35% 

2008 15 67% 67% 67% 73% 67% 67% 

2009 18 56% 50% 44% 50% 50% 22% 

2010 18 44% 39% 44% 44% 28%   

2011 11 64% 64% 64% 18%     

2012 7 86% 71% 29%       

2013 13 77% 15%         

2014 8 25%           

Μέσος Όρος 56% 51% 49% 47% 49% 49% 

Πίνακας 602: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Κέχρου  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόκλιση της τάξεως του 

44%-53% μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στο 

μειονοτικό δημοτικό σχολείο. Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα τελευταία 

χρόνια το ποσοστό εγγραφής των μαθητών σε όλες τις τάξεις είναι πολύ χαμηλό (15-

28%). Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα σε μετακινήσεις πληθυσμού (π.χ. 

αστικοποίηση, μετανάστευση κτλ.). Εκτός των προηγούμενων υποθέσεων, ότι η 

συγκεκριμένη μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων νηπίων στο μειονοτικό 

δημοτικό σχολείο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τους αρμόδιους φορείς. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο μειονοτικό 

δημοτικό σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων 

με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα 

φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Κέχρου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα Μ.Δ.Σ. με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του ποσοστού 
των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Κέχρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 17 2013-2014 5 12 6 7 10 6 46 

2008 15 2014-2015 10 5 11 5 6 9 46 

2009 18 2015-2016 10 10 7 11 7 7 52 

2010 18 2016-2017 8 9 10 8 11 7 53 

2011 11 2017-2018 7 7 8 11 6 12 51 

2012 7 2018-2019 6 7 8 9 10 6 46 

2013 13 2019-2020 10 5 7 8 9 10 49 

2014 8 2020-2021 2 2 2 2 5 4 17 

2015 10 2021-2022 6 4 6 3 5 9 34 

2016 11 2022-2023 6 5 4 6 3 5 30 

2017 7 2023-2024 4 6 5 4 6 3 28 

2018 5 2024-2025 3 4 5 5 4 6 27 

2019 10 2025-2026 6 3 3 5 5 4 26 

2020 8 2026-2027 5 5 2 3 5 5 26 

2021 7 2027-2028 4 5 5 2 3 5 25 

2022 7 2028-2029 4 4 4 5 2 3 23 

2023 6 2029-2030 4 4 4 4 5 2 23 

2024 6 2030-2031 4 4 4 4 4 5 24 

Πίνακας 603: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα Μ.Δ.Σ. με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Κέχρου  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των μειονοτικών δημοτικών σχολείων στην επόμενη δεκαετία, διαπιστώνουμε ότι θα 

σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών που στο τέλος της δεκαετίας 

θα ανέρχεται σε ποσοστό 51% (με βάση τις εγγραφές του 2019-20), υπό την 

προϋπόθεση πάντα ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα 

σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από 

τάξη σε τάξη χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-

2012 έως το 2019-2020. Επειδή όμως στην Δημοτική Ενότητα Κέχρου δεν υπάρχει 

ιδρυμένο νηπιαγωγείο, λειτουργεί ένα νηπιαγωγείο με 13 νήπια ως παράρτημα του 

νηπιαγωγείου Οργάνης, δεν υπάρχουν στοιχεία για νήπια για τα προηγούμενα έτη. 

Για το λόγω αυτό για τον υπολογισμό του ποσοστού εγγραφής των μαθητών στην  Α’ 

τάξη χρησιμοποιήσαμε τον αριθμό των  γεννήσεων πριν από έξι έτη από το 2003 έως 
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το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο από το 

σχολικό έτος 2013-2014 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό 

των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της 

Α΄ τάξης που γράφτηκε στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι το ποσοστό των 

παιδιών που γράφτηκα στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι αρκετά μικρό  και 

συγκεκριμένα ο μέσος όρος της προηγούμενης δεκαετίας είναι 56%. Επίσης είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ποσοστό το μαθητών που συνέχισαν και 

ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους και στις έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου είναι 

περίπου στο 94%.  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των μαθητών Μ.Δ.Σ.  που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη, Δ.Ε. Κέχρου  

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2003             90% 

2004           86% 117% 

2005         83% 140% 100% 

2006       92% 100% 100% 109% 

2007 17 29% 100% 140% 114% 75% 100% 

2008 15 67% 100% 100% 110% 91% 100% 

2009 18 56% 90% 89% 113% 100% 44% 

2010 18 44% 88% 114% 100% 63%   

2011 11 64% 100% 100% 29%     

2012 7 86% 83% 40%       

2013 13 77% 20%         

2014 8 25%           

Μέσος Όρος 56% 83% 96% 93% 93% 94% 

Πίνακας 604: Ποσοστό των μαθητών Μ.Δ.Σ. της Δ.Ε. Κέχρου που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις γεννήσεις και τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση, υπολογίσαμε τον 

αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα μειονοτικά 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των μειονοτικών δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα 

απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά 

τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με 
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κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα Μ.Δ.Σ. με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού των 
μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Κέχρου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2007 17 2013-2014 5 12 6 7 10 6 46 
2008 15 2014-2015 10 5 11 5 6 9 46 
2009 18 2015-2016 10 10 7 11 7 7 52 
2010 18 2016-2017 8 9 10 8 11 7 53 
2011 11 2017-2018 7 7 8 11 6 12 51 
2012 7 2018-2019 6 7 8 9 10 6 46 
2013 13 2019-2020 10 5 7 8 9 10 49 
2014 8 2020-2021 2 2 2 2 5 4 17 

2015 10 2021-2022 6 2 2 2 2 5 18 

2016 11 2022-2023 6 5 2 2 2 2 18 

2017 7 2023-2024 4 5 4 1 2 2 18 

2018 5 2024-2025 3 3 5 4 1 2 18 

2019 10 2025-2026 6 2 3 5 4 1 21 

2020 8 2026-2027 4 5 2 3 4 4 22 

2021 7 2027-2028 4 4 4 2 3 4 21 

2022 7 2028-2029 4 3 4 4 2 3 19 

2023 6 2029-2030 4 3 3 3 4 2 19 

2024 6 2030-2031 3 3 3 3 3 4 19 
Πίνακας 605: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα Μ.Δ.Σ. με βάση τα νήπια και το μέσο όρο του ποσοστού των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Κέχρου 

Παρατηρώντας τον προηγούμενο πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί μείωση των μαθητών που στο τέλος της δεκαετίας 

θα ανέρχεται σε ποσοστό 61%, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δ.Ε 

Κέχρου καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του αριθμού των μαθητών με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους, απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων. 
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Εικόνα 601: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της 

Δ.Ε. Κέχρου από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

 

2.5.2.3 Δημοτική Ενότητα Οργάνης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Οργάνης από το 2010 μέχρι και σήμερα ιδρύθηκε ένα δημόσιο 

νηπιαγωγείο στην Οργάνη. Σήμερα λειτουργούν δύο (2) δημόσια νηπιαγωγεία με δύο 

(2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 25 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. Ένα (1) 

νηπιαγωγείο βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας (Άνω Βυρσίνης). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Οργάνης δεν λειτουργεί κανένα δημόσιο δημοτικό σχολείο. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Οργάνης λειτουργούν έξι (6) Μειονοτικά Δημοτικά 

Σχολεία στα οποία φοιτούν 96 μαθητές και μαθήτριες. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 
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καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Οργάνης παρουσίαζαν μεγάλη διακύμανση με σταδιακή 

μείωση την περίοδο 2000-2012. Από το 2012 έως το 2018 παρατηρούμε μια τάση 

σταθεροποίησης των γεννήσεων σε σχετικά χαμηλό αριθμό γεννήσεων. Το παράδοξο 

στην περίπτωση της Δ.Ε. Οργάνης είναι ότι τα αποτελέσματα της προβολής των 

στατιστικών μέθοδων (γραμμική παλινδρόμηση και εκθετική εξομάλυνση) μας δεινού 

μηδενικές γεννήσεις για την επόμενη δεκαετία σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της 

γεωμετρικής προβολής που δείχνουν συνεχόμενη σταδιακή μείωση στις γεννήσεις 

καθ’ όλη τη δεκαετία 2030-2031. Τα ανωτέρω θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά.  

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ. Ε. Οργάνης 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 40 40 40 40 

2001 55 55 55 55 

2002 35 35 35 35 

2003 31 31 31 31 

2004 40 40 40 40 

2005 27 27 27 27 

2006 27 27 27 27 

2007 38 38 38 38 

2008 36 36 36 36 

2009 25 25 25 25 

2010 34 34 34 34 

2011 8 8 8 8 

2012 12 12 12 12 

2013 13 13 13 13 

2014 11 11 11 11 

2015 13 13 13 13 

2016 14 14 14 14 

2017 11 11 11 11 

2018 12 12 12 12 

2019 9 9 9 9 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 9 8 4 4 

2021 9 8 2 2 

2022 8 7 0 0 

2023 8 6 0 0 

2024 8 6 0 0 

2025 8 5 0 0 

2026 8 5 0 0 

2027 7 5 0 0 

2028 7 4 0 0 

2029 7 4 0 0 

2030 7 3 0 0 
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Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -83% -91% -100% -100% 

2010-2030 -80% -90% -100% -100% 

2019-2030 -25% -61% -100% -100% 

Πίνακας 606: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Οργάνης (2000-2019) και αποτελέσματα 

πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις 

μεγάλες αυξομειώσεις στις γεννήσεις την περίοδο από το 2000-2012, την 

σταθεροποίηση των γεννήσεων σε χαμηλά επίπεδα την περίοδο 2012-2018 και τα 

αποκαρδιωτικά αποτελέσματα και των τεσσάρων προβολών.  

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

 

 

Εικόνα 602: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Οργάνης με βάση τις μαθηματικές και 
στατιστικές μεθόδους προβολής 
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Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 
Δ.Ε. Οργάνης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Νήπια 

2006 27 2011-2012 8 30% 

2007 38 2012-2013 11 29% 

2008 36 2013-2014 10 28% 

2009 25 2014-2015 10 40% 

2010 34 2015-2016 4 12% 

2011 8 2016-2017 12 150% 

2012 12 2017-2018 20 167% 

2013 13 2018-2019 16 123% 

2014 11 2019-2020 4 36% 

2015 13 2020-2021 6 46% 

Μέσος όρος 66% 

Πίνακας 607: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 

στη Δ.Ε. Οργάνης 

Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και των παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία. 

Διαπιστώνουμε μεγάλη απόκλιση του ποσοστού από έτος σε έτος καθ’ όλη τη 

δεκαετία και συγκεκριμένα αν εξαιρέσουμε της περίοδο 2016-17 έως 2018-19 που το 

ποσοστό είναι αρκετά μεγαλύτερο του 100% (φτάνει το 167%) σε όλα τα υπόλοιπα 

σχολικά έτη το ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών της Δ.Ε. Οργάνης που φοίτησαν σε 

νηπιαγωγείο είναι μικρότερος του 46%, με αποκορύφωμα το σχολικό έτος 2015-16 

που το ποσοστό είναι μόλις 12%. Παρόλου που ο μέσος όρος της δεκαετίας του εν 

λόγω ποσοστού είναι 66%, εν τούτης είναι εμφανές ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό 

της Δημοτικής Ενότητας βάσει των παραπάνω. Τον ακριβή λόγο αυτών των μεγάλων 

αυξομειώσεων δεν τον γνωρίζουμε, υποθέτουμε ότι δεν είναι δυνατό να οφείλεται 

μόνο σε μετακινήσεις του πληθυσμού, στη μετανάστευση ή στην εγγραφή των 

γεννηθέντων παιδιών σε άλλες δημοτικές ενότητες. Θεωρούμε λοιπόν ότι η 

συγκεκριμένη διακύμανση στις εγγραφές των νηπίων χρήζει περαιτέρω διερεύνησης 

από τους αρμόδιους φορείς.  

Εν όψει έλλειψης περισσότερων πληροφοριών για τη περιοχή που να 

δικαιολογούν αυτή τη απόκλιση μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε 

έτη και των παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία, πραγματοποιήσαμε την 

πρόβλεψη των νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη χρησιμοποιώντας τον εν 

λόγω μέσο όρο, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γεωμετρική προβολή και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γεωμετρική προβολή (2005-2019), Δ.Ε. Οργάνης 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 27 2011-2012   8 

2007 38 2012-2013   11 

2008 36 2013-2014   10 

2009 25 2014-2015   10 

2010 34 2015-2016   4 

2011 8 2016-2017   12 

2012 12 2017-2018   20 

2013 13 2018-2019   16 

2014 11 2019-2020  4 

2015 13 2020-2021 19 6 

2016 14 2021-2022 15 9 

2017 11 2022-2023 16 7 

2018 12 2023-2024 12 8 

2019 9 2024-2025 11 6 

2020 8 2025-2026 11 5 

2021 8 2026-2027 10 5 

2022 7 2027-2028 8 5 

2023 6 2028-2029 8 4 

2024 6 2029-2030 7 4 

2025 5 2030-2031 7 3 

Πίνακας 608: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Οργάνης 

 

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των 

γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα και είναι εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και τον 

αριθμό των μαθητών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Οργάνης καθώς και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων για την επόμενη δεκαετία.  
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Εικόνα 603: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση την γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021. 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που πήγαν σε κάθε τάξη του μειονοτικού δημοτικού σχολείου για τα 

προηγούμενα δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ 

και πήγαν μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, 

χρησιμοποιώντας τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των 

μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 

2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ  
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε 

τάξη του μειονοτικού δημοτικού σχολείου, Δ.Ε.  Οργάνης 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 55           25% 

2002 35         51% 51% 

2003 31       68% 68% 74% 

2004 40     80% 80% 90% 88% 

2005 27   70% 70% 81% 81% 78% 

2006 27 59% 59% 63% 63% 63% 63% 

2007 38 61% 79% 79% 76% 76% 76% 

2008 36 81% 81% 78% 72% 72% 72% 

2009 25 72% 72% 72% 72% 72% 72% 

2010 34 74% 71% 65% 62% 62%   

2011 8 238% 225% 225% 225%     

2012 12 142% 142% 142%       

2013 13 100% 100%         

2014 11 100%           

Μέσος Όρος 103% 100% 97% 89% 71% 67% 

Πίνακας 609: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του μειονοτικού 

δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Οργάνης  

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι το ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που  

γράφτηκε στην Α’ τάξη αλλά και στις υπόλοιπες τάξεις του μειονοτικού δημοτικού 

σχολείου για τα σχολικά έτη 2012-13 έως και 2016-17 είναι πολύ μικρότερο ενώ τα 

τελευταία τέσσερα σχολικά έτη το ποσοστό εγγραφής των μαθητών αυξάνεται πάρα 

πολύ. Συγκεκριμένα το σχολικό έτος 2017-18 το ποσοστό των μαθητών που φοίτησαν 

στις πρώτες τέσσερις τάξεις του μειονοτικού δημοτικού σχολείου είναι πάνω από 

200%. Τον ακριβή λόγο αυτών των μεγάλων αυξομειώσεων δεν τον γνωρίζουμε, 

υποθέτουμε ότι δεν είναι δυνατό να οφείλεται μόνο σε μετακινήσεις του πληθυσμού, 

στη μετανάστευση ή στην εγγραφή των γεννηθέντων παιδιών σε άλλες δημοτικές 

ενότητες. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη διακύμανση στις εγγραφές των 

νηπίων χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τους αρμόδιους φορείς. 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που φοίτησαν στα μειονοτικά 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων 

με βάση τη γεωμετρική προβολή, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα 

φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Οργάνης.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα μειονοτικά 

δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, 

με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και 

με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία 



1276 
 

της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γεωμετρικής προβολής και το ποσοστό των 

μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα Μ.Δ.Σ. με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του ποσοστού των 
γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη,  Δ.Ε.  Οργάνης  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 27 2012-2013 16 19 32 21 18 14 120 

2007 38 2013-2014 23 16 19 32 21 18 129 

2008 36 2014-2015 29 30 17 22 36 23 157 

2009 25 2015-2016 18 29 30 17 22 35 151 

2010 34 2016-2017 25 18 28 29 17 21 138 

2011 8 2017-2018 19 24 18 26 29 17 133 

2012 12 2018-2019 17 18 22 18 26 29 130 

2013 13 2019-2020 13 17 18 21 18 26 113 

2014 11 2020-2021 11 13 17 18 21 18 98 

2015 13 2021-2022 13 11 13 11 6 23 76 

2016 14 2022-2023 14 13 11 12 8 5 63 

2017 11 2023-2024 11 14 13 10 9 8 65 

2018 12 2024-2025 12 11 14 12 8 9 65 

2019 9 2025-2026 9 12 11 12 9 7 61 

2020 8 2026-2027 8 9 12 10 10 9 57 

2021 8 2027-2028 8 8 9 11 8 9 53 

2022 7 2028-2029 7 8 8 8 8 7 47 

2023 6 2029-2030 6 7 8 7 6 8 42 

2024 6 2030-2031 6 6 7 7 6 6 38 

Πίνακας 610: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα Μ.Δ.Σ. με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Οργάνης  

Παρατηρώντας τον πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών 

των μειονοτικών δημοτικών σχολείων στην επόμενη δεκαετία διαπιστώνουμε ότι θα 

σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών που στο τέλος της δεκαετίας 

θα ανέρχεται σε ποσοστό 60%, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων από τάξη σε τάξη για 

τα προηγούμενα δέκα έτη, χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό 

έτος 2011-2012 έως το 2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα 
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υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των 

μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, όπου παρατηρούμε ότι το ποσοστό των 

νηπίων που γράφτηκαν στην Α’ τάξη του μειονοτικού δημοτικού σχολείου είναι πάρα 

πολύ μεγάλος  και συγκεκριμένα ο μέσος όρος της προηγούμενης δεκαετίας είναι 

234%. Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ποσοστό το μαθητών που 

συνέχισαν και ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους και στις έξι τάξεις του μειονοτικού 

δημοτικού σχολείου είναι στο 100%.  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών Μ.Δ.Σ. που εγγράφονται από τάξη σε 
τάξη, Δ.Ε. Οργάνης  

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 110% 

2009-2010         100% 113% 97% 

2010-2011       100% 116% 100% 95% 

2011-2012 8 200% 100% 106% 100% 100% 100% 

2012-2013 11 209% 130% 100% 97% 100% 100% 

2013-2014 10 290% 100% 97% 93% 100% 100% 

2014-2015 10 180% 100% 100% 100% 100% 100% 

2015-2016 4 625% 96% 92% 95% 100%   

2016-2017 12 158% 95% 100% 100%     

2017-2018 20 85% 100% 100%       

2018-2019 16 81% 100%         

2019-2020 4 275%           

Μέσος Όρος 234% 103% 99% 100% 102% 100% 

Πίνακας 611: Ποσοστό των μαθητών Μ.Δ.Σ. της Δ.Ε. Οργάνης που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών στα μειονοτικά 

δημοτικά σχολεία από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα αποτελέσματα 

της πρόβλεψης των νηπίων με βάση τη γεωμετρική προβολή, υπολογίσαμε τον 

αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα μειονοτικά 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης. 

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των μειονοτικών δημοτικών σχολείων όπου με μαύρο χρώμα 

απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά 

σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη 

σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 
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τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γεωμετρικής προβολής και του 

ποσοστού των μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα Μ.Δ.Σ. με βάση τον μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών από 
τάξη σε τάξη,  Δ.Ε.  Οργάνης  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 8 2012-2013 16 19 32 21 18 14 120 

2012-2013 11 2013-2014 23 16 19 32 21 18 129 

2013-2014 10 2014-2015 29 30 17 22 36 23 157 

2014-2015 10 2015-2016 18 29 30 17 22 35 151 

2015-2016 4 2016-2017 25 18 28 29 17 21 138 

2016-2017 12 2017-2018 19 24 18 26 29 17 133 

2017-2018 20 2018-2019 17 18 22 18 26 29 130 

2018-2019 16 2019-2020 13 17 18 21 18 26 113 

2019-2020 4 2020-2021 11 13 17 18 21 18 98 

2020-2021 6 2021-2022 14 11 13 17 18 21 95 

2021-2022 9 2022-2023 22 14 11 13 17 18 96 

2022-2023 7 2023-2024 17 22 14 11 13 17 95 

2023-2024 8 2024-2025 19 17 22 14 11 13 97 

2024-2025 6 2025-2026 14 19 17 22 15 11 98 

2025-2026 5 2026-2027 12 14 19 17 22 15 100 

2026-2027 5 2027-2028 12 13 14 19 18 22 98 

2027-2028 5 2028-2029 11 13 13 14 19 18 87 

2028-2029 4 2029-2030 9 11 13 13 14 19 79 

2029-2030 4 2030-2031 9 10 11 13 13 14 70 

Πίνακας 612: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα Μ.Δ.Σ. με βάση τα νήπια και το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Οργάνης 

Παρατηρώντας τον προηγούμενο πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών που 

στο τέλος της δεκαετίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 28%, υπό την προϋπόθεση πάντα 

ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα 

και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δ.Ε 

Οργάνης καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα μειονοτικά 

δημοτικά σχολεία με βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζεται στο 

ακόλουθο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων. 

Σύμφωνα με το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε 

τάξη ο αριθμός των μαθητών θα είναι μεγαλύτερος. 
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Εικόνα 604: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. 

Οργάνης από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 20 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ εντός του αύλειου χώρου του 

Μειονοτικού Δ.Σ. Οργάνης. Διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 45 τ.μ. 

ενώ ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 5 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο. Διαθέτει μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας επιφάνειας 45 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Οργάνης λειτουργούν δύο (2) νηπιαγωγεία με δύο (2) τμήματα 

διδασκαλίας.  
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✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο λειτουργεί σε μισθωμένο χώρο και το δεύτερο σε 

αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Δεν διαθέτουν αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Δεν διαθέτουν πολυδύναμο χώρο. 

✓ Δεν διαθέτουν χώρο ανάπαυσης. 

✓ Δεν διαθέτουν κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο. 

 
Εικόνα 605: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Οργάνης 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 
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o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 18 

φοιτώντων νηπίων, εφόσον εξακολουθήσει να λειτουργεί στην αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του 

σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 18 

φοιτώντων νηπίων.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Οργάνης είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας στα οποία 

μπορούν να φοιτήσουν μέχρι 36 νήπια. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΟΡΓΑΝΗΣ 1 20 1 18 18 

ΚΥΜΗΣ 1 5 1 18 18 

ΣΥΝΟΛΟ 2 25 2 36 36 

Πίνακας 613: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Οργάνης και αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 606: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Οργάνης 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα με την 

οποία λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 25 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

συγκεκριμένα δημόσια νηπιαγωγεία δύναται η λειτουργία 2 τμημάτων 

διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό 36 φοιτώντων νηπίων. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Οργάνης, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Οργάνης, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια  νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Οργάνης 

επαρκούν για καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής. 

Επισημαίνουμε επίσης πως στην περιοχή της Οργάνης έχει ιδρυθεί και το 

Νηπιαγωγείο Άνω Βυρσίνης (είναι σε αναστολή λειτουργίας). 

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε το γεγονός ότι στα δύο δημόσια νηπιαγωγεία 

δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές 

της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

25 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

36 
ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 614: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Οργάνης, διαπίστωση λειτουργίας τους  βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 



1283 
 

 
Εικόνα 607: Πρόταση της έρευνας για το νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Οργάνης 

 

2.5.2.4 Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Φιλλύρας από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν ιδρυθεί τρία (3) 

δημόσια νηπιαγωγεία (Αρχοντικών, Εσοχής και Πάσσου).  Σήμερα λειτουργούν 

τέσσερα (4) δημόσια νηπιαγωγεία με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 49 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Φιλλύρας λειτουργεί ένα (1) δημόσιο δημοτικό σχολείο με 3 τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 30 μαθητές και μαθήτριες (ΡΟΜΑ). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Φιλλύρας λειτουργούν δεκατέσσερα (14) Μειονοτικά 

Δημοτικά Σχολεία στα οποία φοιτούν 270 μαθητές και μαθήτριες. Ένα (1) μειονοτικό 

σχολείο είναι σε 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι 

οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Φίλλυρας παρουσίαζαν μεγάλες διακύμανση καθ’ όλη την 

εικοσαετία 2000-2019. Μεγάλη μείωση στις γεννήσεις παρατηρούμε το 2011, από το 

επαρκούν 
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2012 οι γεννήσεις επανέρχονται περίπου στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη και 

θα παρουσιάσουν μια σχετικά μικρή μείωση την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τις 

γεωμετρικές προβολές, ενώ οι προβολές με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση και την 

εκθετική εξομάλυνση παρουσιάζουν πιο χαμηλές τιμές στις γεννήσεις. Όλα αυτά  υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά.  

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Κάτω Νευροκοπίου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 68 68 68 68 

2001 59 59 59 59 

2002 80 80 80 80 

2003 73 73 73 73 

2004 58 58 58 58 

2005 91 91 91 91 

2006 62 62 62 62 

2007 73 73 73 73 

2008 86 86 86 86 

2009 63 63 63 63 

2010 54 54 54 54 

2011 30 30 30 30 

2012 40 40 40 40 

2013 45 45 45 45 

2014 45 45 45 45 

2015 44 44 44 44 

2016 33 33 33 33 

2017 41 41 41 41 

2018 50 50 50 50 

2019 37 37 37 37 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 36 36 34 35 

2021 35 35 32 33 

2022 34 33 30 30 

2023 34 32 27 28 

2024 33 31 25 26 

2025 32 30 23 24 

2026 31 29 21 22 

2027 30 28 19 20 

2028 30 27 17 18 

2029 29 26 14 16 

2030 28 26 12 14 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 

2000-2030 -58% -62% -82% -80% 

2010-2030 -48% -53% -77% -75% 

2019-2030 -23% -31% -67% -63% 

Πίνακας 615: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Φίλλυρας (2000-2019) και 

αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 
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Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις 

αυξομειώσεις στις γεννήσεις, τη μεγάλη μείωση το 2011 και τη διαφορά στα 

αποτελέσματα της προβολής των γεννήσεων της επόμενης δεκαετίας μεταξύ των 

μεθόδων προβολής που εφαρμόσαμε. Συγκεκριμένα οι στατιστικές μέθοδοι 

(γραμμική παλινδρόμηση και εκθετική εξομάλυνση) παρουσιάζουν μεγαλύτερή 

μείωση στις γεννήσεις σε αντίθεση με τη γεωμετρική προβολή τα αποτελέσματα της 

οποίας είναι σχετικά ποιο αισιόδοξα καθώς παρουσιάζουν πολύ μικρότερη μείωση 

των γεννήσεων. 

 
Εικόνα 608: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Φίλλυρας με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων της Δ.Ε. Φιλλύρας 

υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από 

πέντε χρόνια φοίτησαν στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-

2012 έως το 2020-2021 όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  
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Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Φίλλυρας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Νήπια 

2006 62 2011-2012 42 68% 

2007 73 2012-2013 33 45% 

2008 86 2013-2014 59 69% 

2009 63 2014-2015 26 41% 

2010 54 2015-2016 51 94% 

2011 30 2016-2017 53 177% 

2012 40 2017-2018 53 133% 

2013 45 2018-2019 54 120% 

2014 45 2019-2020 35 78% 

2015 44 2020-2021 24 55% 

Μέσος όρος 88% 

Πίνακας 616: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 

στη Δ.Ε. Φίλλυρας 

Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και των παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία. 

Διαπιστώνουμε μεγάλη απόκλιση του ποσοστού από έτος σε έτος καθ’ όλη τη 

δεκαετία και συγκεκριμένα αν εξαιρέσουμε της περίοδο 2016-17 έως 2018-19 που το 

ποσοστό είναι αρκετά μεγαλύτερο του 100% (φτάνει το 177%) όλα τα άλλα σχολικά 

έτη το ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών της Δ.Ε. Φίλλυρας που φοίτησαν σε 

νηπιαγωγείο είναι έως και 59% μικρότερος. Ο μέσος όρος της δεκαετίας του εν λόγω 

ποσοστού είναι 88%. Τον ακριβή λόγο αυτών των μεγάλων αυξομειώσεων δεν τον 

γνωρίζουμε, υποθέτουμε ότι δεν είναι δυνατό να οφείλεται μόνο σε μετακινήσεις του 

πληθυσμού, στη μετανάστευση ή στην εγγραφή των γεννηθέντων παιδιών σε άλλες 

δημοτικές ενότητες. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη διακύμανση στις εγγραφές 

των νηπίων χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τους αρμόδιους φορείς. 

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη και καθώς δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τη 

περιοχή που να δικαιολογούν την προαναφερόμενη απόκλιση μεταξύ των παιδιών 

που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη και των παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία, 

πραγματοποιήσαμε την πρόβλεψη των νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη 

χρησιμοποιώντας τον εν λόγω μέσο όρο, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και 

των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Φίλλυρας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 62 2011-2012   42 

2007 73 2012-2013   33 

2008 86 2013-2014   59 

2009 63 2014-2015   26 

2010 54 2015-2016   51 

2011 30 2016-2017   53 

2012 40 2017-2018   53 

2013 45 2018-2019   54 

2014 45 2019-2020   35 

2015 44 2020-2021 25 24 

2016 33 2021-2022 31 29 

2017 41 2022-2023 38 36 

2018 50 2023-2024 28 44 

2019 37 2024-2025 26 33 

2020 34 2025-2026 24 30 

2021 32 2026-2027 22 28 

2022 30 2027-2028 21 26 

2023 27 2028-2029 19 24 

2024 25 2029-2030 18 22 

2025 23 2030-2031 14 20 

Πίνακας 617. Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση, Δ.Ε. Φίλλυρας 

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των 

γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα και είναι εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και τον 

αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. Επίσης παρατηρούμε ότι θα 

υπάρξει μια σταδιακή μείωση του μαθητικού πληθυσμού για την επόμενη δεκαετία.  
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Εικόνα 609: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση την γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Φιλλύρας  
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 59           7% 

2002 80         5% 4% 

2003 73       11% 4% 3% 



1289 
 

2004 58     9% 10% 7% 3% 

2005 91   9% 7% 9% 4% 2% 

2006 62 15% 15% 10% 13% 10% 11% 

2007 73 10% 7% 8% 4% 4% 7% 

2008 86 16% 6% 5% 5% 3% 2% 

2009 63 22% 14% 14% 13% 14% 14% 

2010 54 7% 6% 7% 4% 4%   

2011 30 20% 23% 17% 20%     

2012 40 10% 15% 15%       

2013 45 9% 9%         

2014 45 7%           

Μέσος Όρος 13% 11% 10% 10% 6% 6% 

Πίνακας 618: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Φίλλυρας χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση της τάξεως του 87%-94% 

μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα σε μετακινήσεις πληθυσμού αλλά 

και σε ένα μεγάλο βαθμό στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στο μειονοτικό 

σχολείο κάτι που αποδεικνύεται και από τον ακόλουθο πίνακα όπου παραθέτουμε τα 

στοιχεία των μαθητών συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των μειονοτικών 

σχολείων και διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν και των 

παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο είναι μεγαλύτερο του 100%.  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Φιλλύρας  
(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 59           98% 

2002 80         78% 76% 

2003 73       93% 86% 84% 

2004 58     95% 97% 93% 88% 

2005 91   84% 81% 82% 79% 75% 

2006 62 98% 98% 81% 81% 79% 79% 

2007 73 92% 82% 84% 82% 82% 82% 

2008 86 91% 83% 81% 81% 78% 78% 

2009 63 116% 106% 103% 103% 103% 103% 

2010 54 69% 70% 70% 69% 69%   

2011 30 157% 167% 163% 167%     

2012 40 115% 118% 118%       

2013 45 104% 104%         

2014 45 93%           

Μέσος Όρος 104% 101% 97% 95% 83% 85% 

Πίνακας 619: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Φίλλυρας χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 
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που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Φίλλυρας.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα Δ.Σ. με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του ποσοστού των 
γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη,  Δ.Ε. Φιλλύρας  

 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 62 2012-2013 9 8 5 8 4 4 38 

2007 73 2013-2014 7 9 6 6 3 3 34 

2008 86 2014-2015 14 5 6 8 4 2 39 

2009 63 2015-2016 14 5 6 8 4 2 39 

2010 54 2016-2017 4 9 4 3 6 2 28 

2011 30 2017-2018 6 3 9 4 3 7 32 

2012 40 2018-2019 4 7 4 8 3 5 31 

2013 45 2019-2020 4 6 5 2 9 2 28 

2014 45 2020-2021 3 4 6 6 2 9 30 

2015 44 2021-2022 6 5 5 4 2 3 24 

2016 33 2022-2023 4 5 5 4 2 2 23 

2017 41 2023-2024 5 4 4 4 3 2 23 

2018 50 2024-2025 6 5 3 4 3 3 24 

2019 37 2025-2026 5 6 4 3 3 3 23 

2020 34 2026-2027 4 4 5 4 2 3 22 

2021 32 2027-2028 4 4 4 5 3 2 21 

2022 30 2028-2029 4 4 3 4 3 2 20 

2023 27 2029-2030 4 3 3 3 2 3 19 

2024 25 2030-2031 3 3 3 3 2 2 17 

Πίνακας 620: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 

μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Φίλλυρας 

χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών ανά τμήμα φοίτησης της Δ.Ε. Φίλλυρας με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα Δ.Σ. με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του ποσοστού των 
γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Φιλλύρας  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 62 2012-2013 61 76 55 68 62 58 380 

2007 73 2013-2014 67 61 74 56 63 61 382 

2008 86 2014-2015 78 60 50 75 54 61 378 

2009 63 2015-2016 73 71 61 50 72 51 378 

2010 54 2016-2017 37 67 70 60 49 68 351 

2011 30 2017-2018 47 38 65 70 60 49 329 

2012 40 2018-2019 46 50 38 65 67 60 326 

2013 45 2019-2020 47 47 49 37 65 67 312 

2014 45 2020-2021 42 47 47 50 37 65 288 

2015 44 2021-2022 46 46 44 38 25 46 244 

2016 33 2022-2023 34 45 44 43 33 25 224 

2017 41 2023-2024 43 33 43 43 37 34 233 

2018 50 2024-2025 52 42 32 42 37 38 243 

2019 37 2025-2026 38 51 40 31 37 38 235 

2020 34 2026-2027 35 37 49 39 27 37 225 

2021 32 2027-2028 33 34 36 47 34 28 213 

2022 30 2028-2029 31 32 33 35 41 35 207 

2023 27 2029-2030 28 30 31 32 31 42 195 

2024 25 2030-2031 26 28 29 30 28 31 172 

Πίνακας 621: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Φίλλυρας με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών που 

στο τέλος της δεκαετίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 43% στα δημοτικά σχολεία χωρίς 

τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό περίπου 40% στα δημοτικά 

σχολεία με τους μαθητές των μειονοτικών  σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη 

γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 
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που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία και των παιδιών που γράφτηκαν στην Α’ τάξη 

των δημόσιων δημοτικών σχολείων όπου δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων και για την ακρίβεια είναι 82% λιγότεροι. Αντίθετα στον πίνακα 

που συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των μειονοτικών σχολείων το ποσοστό είναι 

πολύ μεγαλύτερο (135%). Από τα ανωτέρω συμπεράνουμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των παιδιών της Δ.Ε. Φίλλυρας φοιτούν στα μειονοτικά σχολεία και δεν 

υπάρχει μεγάλη διασπορά μαθητικού πληθυσμού. Επίσης είναι σημαντικό να 

τονίσουμε ότι το ποσοστό των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την 

Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, παρουσιάζουν το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής και στους 

δυο πίνακες.  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Φιλλύρας 
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             75% 

2008-2009           38% 67% 

2009-2010         120% 67% 50% 

2010-2011       75% 133% 50% 50% 

2011-2012 42 21% 100% 67% 133% 75% 117% 

2012-2013 33 21% 71% 120% 50% 100% 167% 

2013-2014 59 24% 36% 80% 100% 75% 67% 

2014-2015 26 54% 64% 100% 89% 113% 100% 

2015-2016 51 8% 75% 133% 50% 100%   

2016-2017 53 11% 117% 71% 120%     

2017-2018 53 8% 150% 100%       

2018-2019 54 7% 100%         

2019-2020 35 9%           

Μέσος Όρος 18% 89% 93% 99% 77% 86% 

Πίνακας 622: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 

Δ.Ε. Φίλλυρας, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Φιλλύρας 

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             98% 

2008-2009           93% 97% 

2009-2010         102% 96% 94% 

2010-2011       97% 101% 96% 94% 

2011-2012 42 145% 100% 82% 100% 98% 100% 
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2012-2013 33 203% 90% 102% 98% 100% 100% 

2013-2014 59 132% 91% 99% 100% 96% 100% 

2014-2015 26 281% 92% 97% 100% 100% 100% 

2015-2016 51 73% 103% 100% 97% 100%   

2016-2017 53 89% 106% 98% 102%     

2017-2018 53 87% 102% 100%       

2018-2019 54 87% 100%         

2019-2020 35 120%           

Μέσος Όρος 135% 98% 97% 100% 97% 98% 

Πίνακας 623: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 

Δ.Ε. Φίλλυρας,, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Φίλλυρας. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

και με) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών 

στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. 

Ροδόπης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη,  Δ.Ε. Φιλλύρας  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 42 2012-2013 9 8 5 8 4 4 38 

2012-2013 33 2013-2014 7 9 6 6 3 3 34 

2013-2014 59 2014-2015 14 5 6 8 4 2 39 

2014-2015 26 2015-2016 14 5 6 8 4 2 39 

2015-2016 51 2016-2017 4 9 4 3 6 2 28 

2016-2017 53 2017-2018 6 3 9 4 3 7 32 

2017-2018 53 2018-2019 4 7 4 8 3 5 31 

2018-2019 54 2019-2020 4 6 5 2 9 2 28 

2019-2020 35 2020-2021 3 4 6 6 2 9 30 

2020-2021 24 2021-2022 4 3 4 6 5 2 23 

2021-2022 29 2022-2023 5 4 2 4 5 4 24 

2022-2023 36 2023-2024 7 5 4 2 3 4 24 

2023-2024 44 2024-2025 8 6 4 4 2 2 26 
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2024-2025 33 2025-2026 6 7 5 4 3 2 27 

2025-2026 30 2026-2027 5 5 7 5 3 2 28 

2026-2027 28 2027-2028 5 5 5 7 4 3 28 

2027-2028 26 2028-2029 5 4 4 5 5 4 27 

2028-2029 24 2029-2030 4 4 4 4 4 4 25 

2029-2030 22 2030-2031 4 4 4 4 3 3 23 

Πίνακας 624: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Φίλλυρας χωρίς τους μαθητές 
των μειονοτικών σχολείων 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Φιλλύρας  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 42 2012-2013 61 76 55 68 62 58 380 

2012-2013 33 2013-2014 67 61 74 56 63 61 382 

2013-2014 59 2014-2015 78 60 50 75 54 61 378 

2014-2015 26 2015-2016 73 71 61 50 72 51 378 

2015-2016 51 2016-2017 37 67 70 60 49 68 351 

2016-2017 53 2017-2018 47 38 65 70 60 49 329 

2017-2018 53 2018-2019 46 50 38 65 67 60 326 

2018-2019 54 2019-2020 47 47 49 37 65 67 312 

2019-2020 35 2020-2021 42 47 47 50 37 65 288 

2020-2021 24 2021-2022 32 41 46 47 49 36 251 

2021-2022 29 2022-2023 39 32 40 46 46 48 250 

2022-2023 36 2023-2024 49 38 31 40 44 45 247 

2023-2024 44 2024-2025 59 48 37 31 39 43 257 

2024-2025 33 2025-2026 44 58 46 37 30 38 254 

2025-2026 30 2026-2027 40 43 56 46 36 29 251 

2026-2027 28 2027-2028 38 39 42 56 45 36 256 

2027-2028 26 2028-2029 35 37 38 42 55 44 251 

2028-2029 24 2029-2030 33 34 36 38 41 54 235 

2029-2030 22 2030-2031 30 32 33 36 37 40 208 

Πίνακας 625: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Φίλλυρας με τους μαθητές 
των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση των μαθητών σε ποσοστό 23% 

στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών  σχολείων  και σε ποσοστό 

περίπου 27% στα δημοτικά σχολεία με τους μαθητές των μειονοτικών  σχολείων, υπό 

την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Φίλλυρας 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 
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διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών και συγκεκριμένα η προβολή των μαθητών βάσει των 

γεννήσεων παρουσιάζει ποιο αισιόδοξα αποτελέσματα  με μια τάση αύξησης των 

μαθητών. Όλα αυτά θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά 

η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός 

αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία θα παραμείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα. 

 
Εικόνα 610: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Φίλλυρας από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

 
Εικόνα 611: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Φίλλυρας από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΤΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 6 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

Διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 49, 42 και 14 τ.μ. αντίστοιχα. 

Διαθέτει, επίσης, τραπεζαρία – κουζίνα επιφάνειας 20 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 18 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο σε μικρή αίθουσα 

ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 25 τ.μ.. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΣΟΧΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα στο οποίο φοιτούν 7 νήπια. Το 

νηπιαγωγείο λειτουργεί σε αίθουσα εντός του μειονοτικού σχολείου του οικισμού. Ο 

αύλειος χώρος του είναι επαρκής.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΣΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 18 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο σε δύο (2) αίθουσες 

ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 36 τ.μ. η καθεμιά. Ο αύλειος χώρος του είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Φιλλύρας λειτουργούν τέσσερα (4) μονοθέσια νηπιαγωγεία.  

✓ Τρία (3) νηπιαγωγεία λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Ένα (1)  μόνο νηπιαγωγείο διαθέτει κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο. 
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Εικόνα 612: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Φιλλύρας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΤΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλία με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 37, εφόσον εξακολουθήσει να 
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λειτουργεί σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας 

θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 14 

φοιτώντων νηπίων, εφόσον εξακολουθήσει να λειτουργεί σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του 

σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΣΟΧΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 18 

φοιτώντων νηπίων. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΣΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας και η φοίτηση 30 νηπίων, 

εφόσον εξακολουθήσει να λειτουργεί σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.  Σύμφωνα όμως με τα 

κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του σε ιδιόκτητο 

διδακτήριο. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Αρριανών είναι δυνατή η λειτουργία έξι (6) τμημάτων διδασκαλίας στους 

οικισμούς Άρατου, Αρχοντκών, Εσοχής και Πάσσου, με εύρος διακύμανσης μέγιστου 

αριθμού φοιτώντων νηπίων από 92 έως 99. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η εξεύρεση άλλων χώρων για τη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων, προκειμένου να μην λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΡΑΤΟΥ 1 6 2 37 30 

ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ 1 18 1 14 14 

ΕΣΟΧΗΣ 1 7 1 18 18 

ΠΑΣΣΟΥ 1 18 2 30 30 

ΣΥΝΟΛΟ 4 49 6 99 92 

Πίνακας 626: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Φιλλύρας και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 613: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Φιλλύρας 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΤΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 3/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

30 μαθητές. 

Διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας και μία (1) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στον οικισμό του Άρατου λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο στο οποίο 

λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας.  Το σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο  

✓ Διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

✓ Διαθέτει ικανοποιητικό αύλειο χώρο. 
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Εικόνα 614: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Φιλλύρας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΤΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας.  
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Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 45 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μέγιστος αριθμός 

μαθητών 

ΑΡΑΤΟΥ 3 30 3 45 45  

ΣΥΝΟΛΟ 3 30 3 45 45 

Πίνακας 627: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Φιλλύρας και αποτύπωση της λειτουργίας 
του βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 615: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου Άρατου 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τεσσάρων (4) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα 

με την οποία λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 49 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 6 τμήματα 

διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 

92 μέχρι 99. 

Γ) Το γεγονός ότι τα νηπιαγωγεία στους οικισμούς Αρχοντικών, Άρατου και 

Πάσσου λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 
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Δ) Το γεγονός ότι το διδακτήριο στον οικισμό των Αρχοντικών διαθέτει μία μικρή 

αίθουσα που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη φοίτηση του αριθμού νηπίων 

που φοιτούν σήμερα σε αυτό. 

Ε) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Φιλλύρας, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

ΣΤ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Φιλλύρας, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Φιλλύρας 

επαρκούν για καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής, 

υπό την προϋπόθεση ότι τα νηπιαγωγεία στον Άρατο, στα Αρχοντικά και στο Πάσσο 

θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, εφόσον δεν υπάρχει 

δυνατότητα εξεύρεσης άλλων χώρων για τη λειτουργία τους. Επισημαίνουμε βέβαια 

και το γεγονός ότι στα ήδη λειτουργούντα δημόσια νηπιαγωγεία, εκτός από το 

γεγονός ότι λειτουργούν σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, δεν υπάρχουν οι επιπλέον χώροι, οι 

οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ 

ΑΕ). 

Για την πιο εύρυθμη όμως λειτουργία των νηπιαγωγείων και την κάλυψη με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο των αναγκών φοίτησης των νηπίων της περιοχής, 

προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης των τριών νηπιαγωγείων και η 

κατασκευή ενός (1) σύγχρονου διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) στον Άρατο, στο οποίο 

θα υπάρχουν όλοι οι χώροι που προβλέπονται από τις διεθνείς προδιαγραφές 

κατασκευής νηπιαγωγείων, ήτοι αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων, αίθουσα 

ανάπαυσης, πολυδύναμος χώρος, χώρος κουζίνας – τραπεζαρίας.  

Συμπληρωματικά της παραπάνω πρότασης, προτείνεται να εξεταστεί η 

δυνατότητα ίδρυσης νηπιαγωγείου στον οικισμό της Φιλλύρας με κατασκευή ενός (1) 

σύγχρονου διδακτηρίου (νηπιαγωγείου), προκειμένου να φοιτούν τα νήπια του 

οικισμού και να αποφευχθούν φαινόμενα σχολικής διαρροής. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 4* 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
2 

ΤΜΗΜΑΤΑ 4 ΤΜΗΜΑΤΑ 6* 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
6 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

49 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 

ΝΗΠΙΩΝ 

από 92 έως 
99* 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

150 

Πίνακας 628: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Φιλλύρας, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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* Υπό την προϋπόθεση που τέθηκε στην πρότασή μας. 

 

 
Εικόνα 616: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Φιλλύρας 

 

 
Εικόνα 617: Γεωγραφική κατανομή νηπιαγωγείων των Δ.Ε. Αρριανών, Οργάνης και Φιλλύρας 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Να εξεταστεί η 

δυνατότητα 

κατασκευής δύο (2) 

διδακτηρίων /          

έξι (6) αίθουσες 

 

επαρκούν υπό 

προϋποθέσεις 
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Εικόνα 618: Γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων στα Αρριανά και στο Λύκειο, τα οποία θα μπορούσαν να 

συγχωνευτούν σε ένα καινούριο διδακτήριο στα Αρριανά 

 
Εικόνα 619: Γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Φιλλύρας. Προτείνεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

συγχώνευσης των νηπιαγωγείων Αρχοντικών, Άρατου και Πάσσου σε ένα καινούριο διδακτήριο στον Άρατο 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου δημοτικού σχολείου στον οικισμό του 

Άρατου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας και 

φοιτούν 30 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα, βάσει των οποίων στο υπάρχον δημόσιο δημοτικό 
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σχολείο δύνανται να λειτουργήσουν 3 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν 

μέχρι 45 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Φιλλύρας, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Φιλλύρας, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε)  Το γεγονός ότι κατά την τελευταία τετραετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 11 περίπου μαθητές. 

Θεωρούμε ότι το μοναδικό δημόσιο δημοτικό σχολείο που λειτουργεί επαρκεί 

για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής.  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

30 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

45 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 629: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολέιου της Δ.Ε. Φιλλύρας, αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης  

 

 
Εικόνα 620: Πρόταση της έρευνας για τα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Φιλλύρας 

επαρκεί 
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Εικόνα 621: Γεωγραφική κατανομή του δημόσιου δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Φιλλύρας 

 
Εικόνα 622: Γεωγραφική κατανομή δημόσιων και μειονοτικών δημοτικών σχολείων του Δήμου Αρριανών 
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Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Αρριανών, συνοψίζουμε την 

πρόταση και τις επισημάνσεις μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Να εξεταστεί η περίπτωση συγχώνευσης των δύο (2) νηπιαγωγείων της Δ.Ε. 

Αρριανών (Αρριανών και Λυκείου), προκειμένου να κατασκευαστεί ένα 

σύγχρονο διδακτήριο (νηπιαγωγείο) στον οικισμό των Αρριανών.  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης τριών (3) νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. 

Φιλλύρας (Άρατου, Αρχοντικών και Πάσσου), προκειμένου να κατασκευαστεί 

ένα σύγχρονο διδακτήριο (νηπιαγωγείο) στον οικισμό του Άρατου. 

➢ Νε εξεταστεί η δυνατότητα ίδρυσης νηπιαγωγείου στον οικισμό της Φιλλύρας 

με κατασκευή ενός (1) σύγχρονου διδακτηρίου (νηπιαγωγείου), προκειμένου 

να φοιτούν τα νήπια του οικισμού και να αποφευχθούν τυχόν φαινόμενα 

σχολικής διαρροής.  

Η κατασκευή ενός σύγχρονου διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) στον οικισμό των 

Αρριανών θεωρείται απαραίτητη ακόμη και στην περίπτωση που καταστεί αδύνατη η 

συγχώνευση των Νηπιαγωγείων Αρριανών και Λυκείου. Σε περίπτωση που δεν είναι 

δυνατή η κατασκευή του συγκεκριμένου διδακτηρίου, πρέπει να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο εξεύρεσης χώρου, προς μίσθωση ή εντός του μειονοτικού δημοτικού 

σχολείου,  στον οικισμό των Αρριανών, ο οποίος θα πληροί όσο το δυνατόν 

περισσότερες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου 

Αρριανών.  
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2.5.3 Δήμος Ιάσμου 

2.5.3.1. Δημοτική Ενότητα Ιάσμου 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ιάσμου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία τους, 

λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, τέσσερα (4) νηπιαγωγεία (2ο Ιάσμου, 

Διαλαμπής, Παλλάδιου και Σάλπης). Σήμερα λειτουργούν δύο (2) νηπιαγωγεία με τρία (3) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 53 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Ιάσμου από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν καταργηθεί τέσσερα 

δημοτικά σχολεία (Αμβροσίας, Γλυκονερίου, Διαλαμπής και Παλλαδίου). Σήμερα 

λειτουργεί ένα (1) διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο με επτά (7) τμήματα διδασκαλίας στα 

οποία φοιτούν 98 μαθητές και μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου λειτουργούν τρία (3) Μειονοτικά Δημοτικά 

Σχολεία στα οποία φοιτούν 110 μαθητές. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Ιάσμου παρουσίαζαν μεγάλη διακύμανση καθ’ 

όλη την εικοσαετία 2000-2019 με σταδιακή μείωση η οποία θα συνεχιστεί και για τα 

επόμενα δέκα έτη, σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά.  
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 Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τις μαθηματικές και τη στατιστικές μεθόδους, 
Δ.Ε. Ιάσμου 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

Γε
νν

ή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 61 61 61 61 

2001 60 60 60 60 

2002 51 51 51 51 

2003 46 46 46 46 

2004 54 54 54 54 

2005 48 48 48 48 

2006 50 50 50 50 

2007 51 51 51 51 

2008 45 45 45 45 

2009 47 47 47 47 

2010 38 38 38 38 

2011 52 52 52 52 

2012 45 45 45 45 

2013 53 53 53 53 

2014 35 35 35 35 

2015 43 43 43 43 

2016 50 50 50 50 

2017 36 36 36 36 

2018 37 37 37 37 

2019 31 31 31 31 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 30 30 36 37 

2021 28 29 35 35 

2022 27 28 34 34 

2023 26 27 33 33 

2024 25 26 32 32 

2025 24 25 31 29 

2026 23 24 30 31 

2027 21 24 29 29 

2028 21 23 28 28 

2029 20 22 27 26 

2030 19 21 26 26 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -69% -65% -58% -58% 

2010-2030 -51% -44% -33% -32% 

2019-2030 -40% -31% -18% -17% 

Πίνακας 630: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Ιάσμου (2000-2019) και αποτελέσματα 

πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις 

αυξομειώσεις στις γεννήσεις καθ’ όλη την περίοδο από το 2000 έως το 2019, ενώ τα 

αποτελέσματα και των τεσσάρων προβολών μας δείχνουν ότι θα υπάρξει μείωση στις 

γεννήσεις. Επίσης παρατηρούμε ότι υπάρχει απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων 

των μαθηματικών και των στατιστικών μεθόδων προβολής.  
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Εικόνα 623: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Ιάσμου με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής. 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Ιάσμου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 50 2011-2012 69 138% 

2007 51 2012-2013 59 116% 

2008 45 2013-2014 49 109% 

2009 47 2014-2015 41 87% 

2010 38 2015-2016 34 89% 

2011 52 2016-2017 36 69% 

2012 45 2017-2018 32 71% 

2013 53 2018-2019 45 85% 

2014 35 2019-2020 23 66% 

2015 43 2020-2021 28 65% 

Μέσος όρος 90% 

Πίνακας 631: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  

Δ.Ε. Ιάσμου 
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Παρατηρούμε στον πίνακα ότι καθ’ όλη τη προηγούμενη δεκαετία το ποσοστό 

των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ιάσμου 

παρουσίαζε μια συνεχή σταδιακή μείωση. Συγκεκριμένα το σχολικό έτος 2011-12 το 

ποσοστό ήταν 138% ενώ το 2020-21 έχει μειωθεί στο ήμισυ και είναι μόλις 65%. 

Παρόλου που ο μέσος όρος του αριθμού των παιδιών που είχαν εγγραφεί στα 

νηπιαγωγεία την προηγούμενη δεκαετία είναι 90% , δεν είναι όμως και πολύ 

αντιπροσωπευτικός καθώς την τελευταία πενταετία το ποσοστό είναι αρκετά 

μικρότερος. Τον ακριβή λόγο αυτής της μείωσης δεν γνωρίζουμε, υποθέτουμε όμως 

ότι μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. 

αστικοποίηση), στη μετανάστευση, αλλά και σε ενδεχόμενη διαρροή φοίτησης των 

νηπίων της μουσουλμανικής μειονότητας.  

Χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης 

δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε τον εν δυνάμει αριθμό 

νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ιάσμου 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 50 2011-2012 
 

69 

2007 51 2012-2013 
 

59 

2008 45 2013-2014 
 

49 

2009 47 2014-2015 
 

41 

2010 38 2015-2016 
 

34 

2011 52 2016-2017 
 

36 

2012 45 2017-2018 
 

32 

2013 53 2018-2019 
 

45 

2014 35 2019-2020 
 

23 

2015 43 2020-2021 25 28 

2016 50 2021-2022 18 45 

2017 36 2022-2023 19 32 

2018 37 2023-2024 16 33 

2019 31 2024-2025 18 28 

2020 36 2025-2026 17 32 

2021 35 2026-2027 17 31 

2022 34 2027-2028 16 30 

2023 33 2028-2029 16 29 

2024 32 2029-2030 15 28 

2025 31 2030-2031 15 27 

Πίνακας 632: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση, Δ.Ε. Ιάσμου 
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Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των 

γεννήσεων και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα και είναι εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και τον 

αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. Επίσης παρατηρούμε ότι θα 

υπάρξει μια σχετική σταθεροποίηση του μαθητικού πληθυσμού για την επόμενη 

δεκαετία.  

 
Εικόνα 624: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση) 

και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του ποσοστού των 

εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τα νήπια και το ποσοστό των εγγραφών από 

τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 
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μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Ιάσμου 
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 60           22% 

2002 51         41% 37% 

2003 46       30% 33% 33% 

2004 54     31% 30% 28% 28% 

2005 48   40% 38% 40% 31% 35% 

2006 50 30% 28% 32% 38% 36% 38% 

2007 51 43% 39% 31% 31% 31% 39% 

2008 45 60% 44% 49% 51% 53% 53% 

2009 47 57% 62% 57% 57% 60% 60% 

2010 38 29% 34% 37% 32% 37%   

2011 52 25% 29% 27% 29%     

2012 45 18% 13% 20%       

2013 53 21% 23%         

2014 35 57%           

Μέσος Όρος 38% 35% 36% 38% 39% 38% 

Πίνακας 633: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 

της Δ.Ε. Ιάσμου χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση της τάξεως του 61%-65% 

μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα σε μετακινήσεις πληθυσμού αλλά 

και σε ένα μεγάλο βαθμό στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στο μειονοτικό 

σχολείο κάτι που αποδεικνύεται και από τον ακόλουθο πίνακα όπου παραθέτουμε τα 

στοιχεία των μαθητών συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των μειονοτικών 

σχολείων και διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των παιδιών που 

γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο μειώνεται στο 10-16%.  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Ιάσμου 
 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 60           75% 

2002 51         100% 100% 

2003 46       78% 78% 70% 

2004 54     72% 72% 76% 74% 

2005 48   83% 83% 81% 71% 79% 

2006 50 86% 86% 86% 88% 84% 86% 

2007 51 104% 100% 88% 90% 88% 92% 

2008 45 127% 107% 107% 109% 116% 111% 

2009 47 102% 104% 98% 102% 104% 104% 
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2010 38 92% 95% 97% 97% 100%   

2011 52 71% 73% 73% 77%     

2012 45 53% 51% 58%       

2013 53 53% 53%         

2014 35 77%           

Μέσος Όρος 85% 84% 85% 88% 91% 88% 

Πίνακας 634: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 

της Δ.Ε. Ιάσμου με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Ιάσμου.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Ιάσμου  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων)  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών 

2006 50 2012-2013 15 19 17 14 21 13 99 

2007 51 2013-2014 22 14 18 16 15 19 104 

2008 45 2014-2015 27 20 16 19 15 15 112 

2009 47 2015-2016 27 20 16 19 15 15 112 

2010 38 2016-2017 11 29 22 16 18 17 113 

2011 52 2017-2018 13 13 27 23 16 19 111 

2012 45 2018-2019 8 15 14 27 24 20 108 

2013 53 2019-2020 11 6 14 12 28 24 95 

2014 35 2020-2021 20 12 9 15 14 28 98 

2015 43 2021-2022 16 12 19 17 20 15 99 

2016 50 2022-2023 19 15 13 20 17 20 104 

2017 36 2023-2024 14 17 15 13 21 17 97 

2018 37 2024-2025 14 12 18 16 14 20 94 

2019 31 2025-2026 12 13 13 19 17 13 86 

2020 36 2026-2027 14 11 13 14 19 16 87 
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2021 35 2027-2028 13 12 11 14 14 19 84 

2022 34 2028-2029 13 12 13 12 14 14 78 

2023 33 2029-2030 12 12 12 13 12 14 76 

2024 32 2030-2031 12 11 12 13 14 12 74 

Πίνακας 635: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 

μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Ιάσμου 

χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών ανά τμήμα φοίτησης της Δ.Ε. Ιάσμου με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Ιάσμου 

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών 

2006 50 2012-2013 43 40 39 36 51 45 254 

2007 51 2013-2014 53 43 40 39 36 51 262 

2008 45 2014-2015 57 51 43 39 41 32 263 

2009 47 2015-2016 48 48 45 44 34 40 259 

2010 38 2016-2017 35 49 48 46 42 38 258 

2011 52 2017-2018 37 36 46 49 45 43 256 

2012 45 2018-2019 24 38 37 48 52 47 246 

2013 53 2019-2020 28 23 38 37 49 50 225 

2014 35 2020-2021 27 28 26 40 38 49 208 

2015 43 2021-2022 37 29 45 40 47 33 231 

2016 50 2022-2023 43 36 30 47 41 46 242 

2017 36 2023-2024 31 42 36 31 48 40 227 

2018 37 2024-2025 31 30 42 38 32 47 220 

2019 31 2025-2026 26 31 31 44 39 31 202 

2020 36 2026-2027 30 26 31 32 45 38 203 

2021 35 2027-2028 30 30 26 33 33 44 195 

2022 34 2028-2029 29 29 30 27 34 32 181 

2023 33 2029-2030 28 28 29 32 28 33 178 

2024 32 2030-2031 27 27 29 31 33 27 174 

Πίνακας 636: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 

μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Ιάσμου με 

τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό 24% στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό περίπου 17% στα δημοτικά σχολεία με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 
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επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία και των παιδιών που γράφτηκαν στην Α’ τάξη 

των δημόσιων δημοτικών σχολείων όπου δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων και για την ακρίβεια είναι 59% λιγότεροι. Αντίθετα στον πίνακα 

που συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των μειονοτικών σχολείον η απόκλιση είναι 

μόλις 7%. Από τα ανωτέρω συμπεράνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών 

της Δ.Ε. Ιάσμου φοιτούν στο μειονοτικό σχολείο και δεν υπάρχει μεγάλη διασπορά 

μαθητικού πληθυσμού. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, 

παρουσιάζουν το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής και στους δυο πίνακες και είναι 

περίπου στο 100%. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ιάσμου  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008 
 

          90% 

2008-2009 
 

        107% 100% 

2009-2010 
 

      94% 94% 100% 

2010-2011 
 

    95% 106% 79% 113% 

2011-2012 69 22% 93% 114% 119% 95% 106% 

2012-2013 59 37% 91% 80% 100% 100% 125% 

2013-2014 49 55% 74% 110% 105% 104% 100% 

2014-2015 41 66% 107% 93% 100% 104% 100% 

2015-2016 34 32% 118% 108% 86% 117%   
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2016-2017 36 36% 115% 93% 107%     

2017-2018 32 25% 75% 150%       

2018-2019 45 24% 109%         

2019-2020 23 87%           

Μέσος Όρος 43% 98% 105% 102% 100% 104% 

Πίνακας 637: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της, 

χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ιάσμου  
(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 89% 

2009-2010         100% 105% 98% 

2010-2011       100% 98% 87% 112% 

2011-2012 69 62% 100% 100% 102% 95% 102% 

2012-2013 59 90% 96% 88% 102% 98% 104% 

2013-2014 49 116% 84% 100% 102% 106% 96% 

2014-2015 41 117% 102% 94% 104% 102% 98% 

2015-2016 34 103% 103% 103% 100% 100%   

2016-2017 36 103% 103% 100% 100%     

2017-2018 32 75% 96% 104%       

2018-2019 45 62% 100%         

2019-2020 23 104%           

Μέσος Όρος 93% 98% 99% 101% 99% 100% 

Πίνακας 638: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της, 

με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Ιάσμου. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση 

Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 
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μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ιάσμου 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 69 2012-2013 15 19 17 14 21 13 99 

2012-2013 59 2013-2014 22 14 18 16 15 19 104 

2013-2014 49 2014-2015 27 20 16 19 15 15 112 

2014-2015 41 2015-2016 27 20 16 19 15 15 112 

2015-2016 34 2016-2017 11 29 22 16 18 17 113 

2016-2017 36 2017-2018 13 13 27 23 16 19 111 

2017-2018 32 2018-2019 8 15 14 27 24 20 108 

2018-2019 45 2019-2020 11 6 14 12 28 24 95 

2019-2020 23 2020-2021 20 12 9 15 14 28 98 

2020-2021 28 2021-2022 12 20 13 9 15 15 83 

2021-2022 45 2022-2023 19 12 21 13 9 16 89 

2022-2023 32 2023-2024 14 19 12 21 13 10 88 

2023-2024 33 2024-2025 14 13 20 13 21 13 94 

2024-2025 28 2025-2026 12 14 14 20 13 22 95 

2025-2026 32 2026-2027 14 12 15 15 20 13 88 

2026-2027 31 2027-2028 13 13 12 15 14 21 89 

2027-2028 30 2028-2029 13 13 14 12 15 15 83 

2028-2029 29 2029-2030 13 13 14 14 12 16 81 

2029-2030 28 2030-2031 12 12 13 14 14 13 79 

Πίνακας 639: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Ιάσμου χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Ιάσμου 

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 69 2012-2013 43 40 39 36 51 45 254 

2012-2013 59 2013-2014 53 43 40 39 36 51 262 

2013-2014 49 2014-2015 57 51 43 39 41 32 263 

2014-2015 41 2015-2016 48 48 45 44 34 40 259 

2015-2016 34 2016-2017 35 49 48 46 42 38 258 

2016-2017 36 2017-2018 37 36 46 49 45 43 256 

2017-2018 32 2018-2019 24 38 37 48 52 47 246 

2018-2019 45 2019-2020 28 23 38 37 49 50 225 

2019-2020 23 2020-2021 27 28 26 40 38 49 208 

2020-2021 28 2021-2022 26 26 28 26 40 38 184 

2021-2022 45 2022-2023 41 25 26 28 26 40 187 
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2022-2023 32 2023-2024 30 41 25 26 28 26 176 

2023-2024 33 2024-2025 31 29 40 25 26 28 179 

2024-2025 28 2025-2026 26 30 29 40 25 26 176 

2025-2026 32 2026-2027 30 25 30 29 40 25 179 

2026-2027 31 2027-2028 29 29 25 30 29 40 182 

2027-2028 30 2028-2029 28 28 29 25 30 29 169 

2028-2029 29 2029-2030 27 27 28 29 25 30 166 

2029-2030 28 2030-2031 26 27 27 28 29 25 162 

Πίνακας 640: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Ιάσμου με τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό 19% στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό περίπου 22% στα δημοτικά σχολεία με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Ιάσμου 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις δυο προαναφερόμενες 

μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει 

απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών και συγκεκριμένα η 

προβολή των μαθητών βάση των γεννήσεων παρουσιάζει ποιο αισιόδοξα 

αποτελέσματα με μια τάση αύξησης των μαθητών. Όλα αυτά θα ισχύουν υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα 

συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία θα παραμείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα. 
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Εικόνα 625: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ιάσμου 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των 
μειονοτικών σχολείων) 

 
Εικόνα 626: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Ιάσμου από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών 
σχολείων) 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 36 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 36 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΤΕΡΟΥ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 17 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 48 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Ιάσμου λειτουργούν δύο (2) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Το Νηπιαγωγείο Ιάσμου διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας και το 

Νηπιαγωγείο Κοπτερού μία (1).  

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο. 
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Εικόνα 627: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ιάσμου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 32. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΤΕΡΟΥ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 19 

φοιτώντων νηπίων.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Ιάσμου είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας, στους 

οικισμούς Ιάσμου και Κοπτερού, με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων 

νηπίων από  49 έως 51. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 
ΙΑΣΜΟΥ 2 36 2 32 30 

ΚΟΠΤΕΡΟΥ 1 17 1 19 19 

ΣΥΝΟΛΟ 3 53 3 51 49 

Πίνακας 641: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Ιάσμου και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 628: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Ιάσμου 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 98 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
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Το δημοτικό σχολείο διαθέτει:  

o Δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 50 τ.μ., για τις ανάγκες του ολοήμερου προγράμματος 

(σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.).  

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 48 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας78 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 193 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 37 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 25 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης 

Υποδοχής. 

Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στην πόλη του Ιάσμου λειτουργεί ένα (1) διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο στο 

οποίο λειτουργούν επτά (7) τμήματα διδασκαλίας. Το σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο.   

✓ Δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία του ολοημέρου (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής. 

✓ Διαθέτει εργαστήριο Φ.Ε. 

✓ Διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

✓ Διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Διαθέτει ικανοποιητικό αύλειο χώρο. 

✓ Διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

✓ Υπάρχει μία επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 24 τ.μ. 
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Εικόνα 629: Ύπαρξη βασικών κριτήριων στο διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Ιάσμου 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας. 

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας δύναται να 

ανέλθει στους 300 μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 14 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 168 μαθητές.  
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μέγιστος αριθμός 

μαθητών 

Δ.Δ.Σ. ΙΑΣΜΟΥ  7 98 12 300 180  

ΣΥΝΟΛΟ 7 98 12 300 180 

Πίνακας 642: Σημερινή λειτουργία του διαπολιτισμικού δημοτικού σχολείου στη Δ.Ε. Ιάσμου και αποτύπωση της 
λειτουργίας του βάσει των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 630: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του διαπολιτισμικού δημοτικού σχολείου στη Δ.Ε. Ιάσμου 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δύο (2) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα με 

την οποία λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 53 

νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία 

στα υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 3 τμήματα 

διδασκαλίας, με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων 

από 49 έως 51. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ιάσμου, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ιάσμου, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δύο (2) δημόσια νηπιαγωγεία επαρκούν για καλύψουν τις 

ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε. Ιάσμου.  

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στα παραπάνω δημόσια νηπιαγωγεία 

δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές 

της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

53 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

από 49 
έως 51 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 643: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Ιάσμου, διαπίστωση λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 631: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Ιάσμου 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου διαπολιτισμικού δημοτικού σχολείου 

στον οικισμό του Ιάσμου, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν επτά (7) 

τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 98 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο υπάρχον δημόσιο δημοτικό 

σχολείο δύνανται να λειτουργήσουν 12 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα σε κάθε σχολική μονάδα την 

τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 

180 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά 

τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 300 

μαθητές. 

Γ) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 15 περίπου μαθητές. 

Δ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Ιάσμου, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Ε) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Ιάσμου, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο επαρκεί 

για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής.  

επαρκούν 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 7 ΤΜΗΜΑΤΑ 12 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

98 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ 
ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 180 
έως 300 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 644: Σημερινή λειτουργία του διαπολ. δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Ιάσμου, αποτύπωση της 

λειτουργίας του βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 632: Πρόταση της έρευνας για το διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Ιάσμου 

 
Εικόνα 633: Γεωγραφική κατανομή δημόσιων και μειονοτικών δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Ιάσμου 

επαρκεί 



1330 
 

2.5.3.2 Δημοτική Ενότητα Αμαξάδων 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Αμαξάδων από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή σε νηπιαγωγεία της περιοχής. Σήμερα λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο με 

δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 32 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Αμαξάδων από το 2010 μέχρι και σήμερα δεν έχει επέλθει κάποια 

μεταβολή στο δημοτικό σχολείο. Σήμερα λοιπόν εξακολουθεί να λειτουργεί ένα (1) 

δημοτικό σχολείο με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 6 μαθητές και 

μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Αμαξάδων λειτουργούν δύο (2) Μειονοτικά Δημοτικά 

Σχολεία στα οποία φοιτούν 72 μαθητές. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Αμαξάδων παρουσίαζαν διακύμανση καθ’ όλη την 

εικοσαετία 2000-2019 με σταδιακή μείωση η οποία θα συνεχιστεί και για τα επόμενα 

δέκα έτη, σύμφωνα και με τις τέσσερις προβολές, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα 

τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά.  

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ. Ε. Αμαξάδων 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 

ΕΛ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 12 12 12 12 

2001 21 21 21 21 

2002 19 19 19 19 

2003 18 18 18 18 

2004 17 17 17 17 

2005 18 18 18 18 
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2006 18 18 18 18 

2007 22 22 22 22 

2008 14 14 14 14 

2009 19 19 19 19 

2010 13 13 13 13 

2011 15 15 15 15 

2012 11 11 11 11 

2013 14 14 14 14 

2014 11 11 11 11 

2015 13 13 13 13 

2016 8 8 8 8 

2017 14 14 14 14 

2018 11 11 11 11 

2019 12 12 12 12 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 12 12 11 9 

2021 12 11 10 11 

2022 12 11 10 8 

2023 11 11 9 11 

2024 11 10 9 7 

2025 11 10 8 10 

2026 11 10 8 6 

2027 11 9 8 9 

2028 11 9 7 5 

2029 11 9 7 8 

2030 11 8 6 5 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -12% -30% -48% -62% 

2010-2030 -18% -35% -52% -65% 

2019-2030 -12% -30% -48% -62% 

Πίνακας 645: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Αμαξάδων (2000-2019) και αποτελέσματα 

πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030  

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις 

αυξομειώσεις στις γεννήσεις καθ’ όλη την περίοδο από το 2000 έως το 2019, ενώ τα 

αποτελέσματα και των τεσσάρων προβολών μας δείχνουν ότι θα υπάρξει μείωση στις 

γεννήσεις.  
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Εικόνα 634: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Αμαξάδων με βάση τις 

μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Αμαξάδων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  
Έτος  Γεννήσεις 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 

2006 18 2011-2012 40 222% 

2007 22 2012-2013 44 200% 

2008 14 2013-2014 46 329% 

2009 19 2014-2015 25 132% 

2010 13 2015-2016 22 169% 

2011 15 2016-2017 39 260% 

2012 11 2017-2018 42 382% 

2013 14 2018-2019 38 271% 

2014 11 2019-2020 16 145% 

2015 13 2020-2021 16 123% 

Μέσος όρος 223% 

Πίνακας 646. Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 

Δ.Ε. Αμαξάδων 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα σχολικά έτη ο αριθμός των παιδιών που 

είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των 

παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στη Δ.Ε. των Αμαξάδων. Συγκεκριμένα 

κατά μέσο όρο οι εγγραφές της προηγούμενής δεκαετίας είναι 123% περισσότερες 

από τις γεννήσεις.  

Παρόλο που θεωρούμε ότι ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα 

προηγούμενων ετών δεν είναι αντιπροσωπευτικός της Δημοτικής Ενότητας και εν 

όψει έλλειψης περισσότερων πληροφοριών για τη περιοχή που να δικαιολογούν 

αυτή τη μεγάλη διαφορά, πραγματοποιήσαμε την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη χρησιμοποιώντας τον εν λόγω μέσο όρο, τα στοιχεία των 

γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση και τα παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Αμαξάδων 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 18 2011-2012  40 

2007 22 2012-2013  44 

2008 14 2013-2014  46 

2009 19 2014-2015  25 

2010 13 2015-2016  22 

2011 15 2016-2017  39 

2012 11 2017-2018  42 

2013 14 2018-2019  38 

2014 11 2019-2020  16 

2015 13 2020-2021 16 16 

2016 8 2021-2022 14 18 

2017 14 2022-2023 11 31 

2018 11 2023-2024 12 25 

2019 12 2024-2025 11 27 

2020 11 2025-2026 10 23 

2021 10 2026-2027 10 23 

2022 10 2027-2028 9 22 

2023 9 2028-2029 9 21 

2024 9 2029-2030 8 20 

2025 8 2030-2031 8 19 

Πίνακας 647: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 

παλινδρόμηση, Δ.Ε. Αμαξάδων 

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 
εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 
εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και τον αριθμό των μαθητών 
που φοιτούν στα νηπιαγωγεία.  
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Εικόνα 635: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση την γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη. 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Αμαξάδων  
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 21           14% 

2002 19         16% 16% 

2003 18       0% 0% 0% 

2004 17     12% 12% 12% 0% 

2005 18   22% 22% 11% 11% 11% 

2006 18 17% 17% 11% 11% 11% 11% 

2007 22 18% 5% 9% 9% 9% 5% 

2008 14 14% 7% 7% 7% 7% 7% 

2009 19 11% 11% 5% 5% 5% 5% 

2010 13 0% 0% 0% 0% 0%   

2011 15 7% 7% 7% 7%     

2012 11 9% 9% 9%       

2013 14 21% 21%         

2014 11 0%           

Μέσος Όρος 11% 11% 9% 7% 8% 8% 

Πίνακας 648: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Αμαξάδων χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση της τάξεως του 89% 

μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που φοίτησαν στην Α’ τάξη των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων όπου δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων. Αντίθετα στον πίνακα που συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές 

των μειονοτικών σχολείων ο μέσος όρος του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που 

φοίτησε στη Α’ τάξη είναι 107%. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο εν λόγω μέσος 

όρος παρουσιάζει σταδιακή μείωση από τη Β’ τάξη έως και τη ΣΤ΄ τάξη. Από τα 

ανωτέρω συμπεράνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών της Δ.Ε. Αμαξάδων 

φοιτούν στα μειονοτικά σχολεία και υπάρχει μια διασπορά μαθητών από τάξη σε 

τάξη και πιθανών ένα ποσοστό των παιδιών δεν ολοκληρώνουν τη φοίτηση τους και 

στις έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Αμαξάδων  
(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 21           48% 

2002 19         53% 53% 

2003 18       44% 56% 94% 

2004 17     59% 47% 129% 118% 

2005 18   39% 56% 106% 94% 94% 

2006 18 106% 39% 106% 106% 106% 106% 

2007 22 86% 105% 105% 105% 105% 105% 

2008 14 136% 129% 129% 129% 129% 129% 

2009 19 84% 95% 84% 79% 53% 53% 

2010 13 62% 54% 54% 54% 54%   
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2011 15 120% 120% 107% 107%     

2012 11 155% 155% 155%       

2013 14 129% 129%         

2014 11 91%           

Μέσος Όρος 107% 96% 95% 86% 86% 89% 

Πίνακας 649: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 

σχολείου της Δ.Ε. Αμαξάδων με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Αμαξάδων.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Αμαξάδων  

 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 18 2012-2013 3 4 2 0 3 3 15 

2007 22 2013-2014 4 3 4 2 0 3 16 

2008 14 2014-2015 2 1 2 2 2 0 9 

2009 19 2015-2016 2 1 2 2 2 0 9 

2010 13 2016-2017 0 2 1 2 2 2 9 

2011 15 2017-2018 1 0 1 1 2 2 7 

2012 11 2018-2019 1 1 0 1 1 1 5 

2013 14 2019-2020 3 1 1 0 1 1 7 

2014 11 2020-2021 0 3 1 1 0 1 6 

2015 13 2021-2022 1 1 1 1 1 1 7 

2016 8 2022-2023 1 1 1 1 1 1 6 

2017 14 2023-2024 2 1 1 1 1 1 6 

2018 11 2024-2025 1 2 1 1 1 1 6 

2019 12 2025-2026 1 1 1 1 1 1 6 

2020 11 2026-2027 1 1 1 1 1 1 6 

2021 10 2027-2028 1 1 1 1 1 1 6 

2022 10 2028-2029 1 1 1 1 1 1 6 
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2023 9 2029-2030 1 1 1 1 1 1 5 

2024 9 2030-2031 1 1 1 1 1 1 5 

Πίνακας 650: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Αμαξάδων χωρίς 

τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών ανά τμήμα φοίτησης της Δ.Ε. Αμαξάδων με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Αμαξάδων  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 18 2012-2013 19 7 10 8 10 10 64 

2007 22 2013-2014 19 7 10 8 10 10 64 

2008 14 2014-2015 19 23 19 19 22 17 119 

2009 19 2015-2016 16 18 23 19 17 20 113 

2010 13 2016-2017 8 18 18 23 19 17 103 

2011 15 2017-2018 18 7 16 18 23 19 101 

2012 11 2018-2019 17 18 7 15 18 23 98 

2013 14 2019-2020 18 17 16 7 10 18 86 

2014 11 2020-2021 10 18 17 16 7 10 78 

2015 13 2021-2022 14 11 13 9 13 12 72 

2016 8 2022-2023 9 12 10 12 9 13 66 

2017 14 2023-2024 15 8 12 9 12 10 66 

2018 11 2024-2025 12 13 8 11 9 12 66 

2019 12 2025-2026 13 11 13 7 11 10 65 

2020 11 2026-2027 11 12 10 12 7 12 64 

2021 10 2027-2028 11 10 11 9 12 7 61 

2022 10 2028-2029 10 10 10 10 9 12 62 

2023 9 2029-2030 10 9 10 9 10 10 58 

2024 9 2030-2031 9 9 9 9 9 11 56 

Πίνακας 651: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Αμαξάδων με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα ο αριθμός των μαθητών 

στο δημοτικό σχολείο όπου δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων. Στα δημοτικά σχολεία με τους μαθητές των μειονοτικών  σχολείων θα 
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μειωθεί ο αριθμός των παιδιών σε ποσοστό περίπου 28%, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα 

και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, όπου παρατηρούμε ότι και στις δυο περιπτώσεις 

παρουσιάζεται πολύ μικρό το ποσοστό των εγγραφών από το νηπιαγωγείο στην Α’ 

τάξη του δημοτικού σχολείου.  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αμαξάδων 
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           0% 0% 

2009-2010         100% 100% 0% 

2010-2011       100% 50% 100% 100% 

2011-2012 40 8% 100% 67% 100% 100% 100% 

2012-2013 44 9% 25% 200% 100% 100% 50% 

2013-2014 46 4% 50% 100% 100% 100% 100% 

2014-2015 25 8% 100% 50% 100% 100% 100% 

2015-2016 22 0% 0% 0% 0% 0%   

2016-2017 39 3% 100% 100% 100%     

2017-2018 42 2% 100% 100%       

2018-2019 38 8% 100%         

2019-2020 16 0%           

Μέσος Όρος 5% 72% 90% 81% 75% 69% 

Πίνακας 652: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της, 

χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αμαξάδων  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό Έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           125% 170% 

2009-2010         80% 275% 91% 

2010-2011       143% 190% 89% 100% 

2011-2012 40 48% 37% 271% 100% 100% 100% 

2012-2013 44 43% 121% 100% 100% 100% 100% 

2013-2014 46 41% 95% 100% 100% 100% 100% 

2014-2015 25 64% 113% 89% 94% 67% 100% 

2015-2016 22 36% 88% 100% 100% 100%   

2016-2017 39 46% 100% 89% 100%     

2017-2018 42 40% 100% 100%       

2018-2019 38 47% 100%         

2019-2020 16 63%           

Μέσος Όρος 48% 94% 124% 108% 120% 108% 

Πίνακας 653: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της, 

με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Αμαξάδων. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

και με) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζετε ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών 

στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. 

Ροδόπης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αμαξάδων  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 40 2012-2013 3 4 2 0 3 3 15 

2012-2013 44 2013-2014 4 3 4 2 0 3 16 

2013-2014 46 2014-2015 2 1 2 2 2 0 9 
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2014-2015 25 2015-2016 2 1 2 2 2 0 9 

2015-2016 22 2016-2017 0 2 1 2 2 2 9 

2016-2017 39 2017-2018 1 0 1 1 2 2 7 

2017-2018 42 2018-2019 1 1 0 1 1 1 5 

2018-2019 38 2019-2020 3 1 1 0 1 1 7 

2019-2020 16 2020-2021 0 3 1 1 0 1 6 

2020-2021 16 2021-2022 1 0 3 1 1 0 5 

2021-2022 18 2022-2023 1 1 0 2 1 1 5 

2022-2023 31 2023-2024 1 1 0 0 2 0 5 

2023-2024 25 2024-2025 1 1 1 0 0 1 4 

2024-2025 27 2025-2026 1 1 1 0 0 0 4 

2025-2026 23 2026-2027 1 1 1 1 0 0 4 

2026-2027 23 2027-2028 1 1 1 1 1 0 4 

2027-2028 22 2028-2029 1 1 1 1 0 0 4 

2028-2029 21 2029-2030 1 1 1 1 0 0 4 

2029-2030 20 2030-2031 1 1 1 1 0 0 4 

Πίνακας 654: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Αμαξάδων χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Αμαξάδων  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 40 2012-2013 19 7 10 8 10 10 64 

2012-2013 44 2013-2014 19 7 10 8 10 10 64 

2013-2014 46 2014-2015 19 23 19 19 22 17 119 

2014-2015 25 2015-2016 16 18 23 19 17 20 113 

2015-2016 22 2016-2017 8 18 18 23 19 17 103 

2016-2017 39 2017-2018 18 7 16 18 23 19 101 

2017-2018 42 2018-2019 17 18 7 15 18 23 98 

2018-2019 38 2019-2020 18 17 16 7 10 18 86 

2019-2020 16 2020-2021 10 18 17 16 7 10 78 

2020-2021 16 2021-2022 8 9 22 18 19 8 84 

2021-2022 18 2022-2023 9 7 12 24 22 21 94 

2022-2023 31 2023-2024 15 8 9 13 29 24 97 

2023-2024 25 2024-2025 12 14 10 10 15 31 91 

2024-2025 27 2025-2026 13 11 17 11 11 16 80 

2025-2026 23 2026-2027 11 12 14 19 13 12 81 

2026-2027 23 2027-2028 11 11 15 15 22 14 87 

2027-2028 22 2028-2029 10 10 13 16 18 24 91 

2028-2029 21 2029-2030 10 10 13 14 19 19 84 

2029-2030 20 2030-2031 9 9 12 14 17 21 82 

Πίνακας 655: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Αμαξάδων με τους μαθητές 
των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους 



1341 
 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων, που ήταν ήδη πάρα πολύ μικρός, θα μειωθεί ενώ 

ο αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων θα παραμείνει στα ίδια περίπου επίπεδα, ίσως να σημειωθεί και μια μικρή 

αύξηση, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή 

δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση 

του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Αμαξάδων 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις δυο προαναφερόμενες 

μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει 

απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών και στα δύο 

διαγράμματα. Συγκεκριμένα η προβολή των μαθητών βάση του ποσοστού μεταβολής 

από τάξη σε τάξη παρουσιάζει ποιο αισιόδοξα αποτελέσματα για τους μαθητές των 

σχολείων συμπεριλαμβανόμενων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων 

σημειώνοντας μια τάση αύξησης των μαθητών ενώ στο δημόσιο σχολείο ο αριθμός 

των μαθητών με την εν λόγω μέθοδο μειώνεται. Αντίθετα η προβολή με βάση τις 

γεννήσεις παρουσιάζει μια μικρή μείωση. Όλα αυτά θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν 

απρόβλεπτα γεγονότα.  

 
Εικόνα 636: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Αμαξάδων από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 
σχολείων) 
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Εικόνα 637: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Αμαξάδων 

από το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών 
σχολείων) 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 32 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 47 και 41 τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Στη Δ.Ε. Αμαξάδων λειτουργεί ένα (1) νηπιαγωγείο με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Δεν διαθέτει κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας.  
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✓ Το νηπιαγωγείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 
Εικόνα 638: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Αμαξάδων 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 30 έως 35. 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 
(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΜΑΞΑΔΩΝ 2 32 2 35 30 

Πίνακας 656: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Αμαξάδων και αποτύπωση της λειτουργίας του  βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 639: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου στη Δ.Ε. Αμαξάδων 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 3/ΘΕΣΙΟ)  

Το σχολείο λειτουργεί σήμερα με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας και 6 μαθητές. Στο 

σχολείο υπάρχει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας και μια αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ που 

λειτουργεί ως αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. Ο αύλειος χώρος είναι επαρκής. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στους Αμαξάδες λειτουργεί ένα (1) μονοθέσιο δημοτικό σχολείο. Το σχολείο 

λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο.    

✓ Διαθέτει μία (1) αίθουσα διδασκαλίας. 

✓ Διαθέτει μία (1) αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ για τη λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Διαθέτει ικανοποιητικό αύλειο χώρο. 
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Εικόνα 640: Ύπαρξη βασικών κριτήριων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Αμαξάδων 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΞΑΔΩΝ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με μία (1) αίθουσα διδασκαλίας και 

μέγιστο αριθμό 15 μαθητών. 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος αριθμός 
μαθητών βάσει 

εγγραφών 5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
Αριθμός μαθητών 

Δ.Σ. ΑΜΑΞΑΔΩΝ  1 6 1 15 15  

ΣΥΝΟΛΟ 1 6 1 15 15 

Πίνακας 657: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου στη Δ.Ε. Αμαξάδων και αποτύπωση της λειτουργίας 
του βάσει των κριτηρίων της έρευνας  

 

 
Εικόνα 641: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου στη Δ.Ε. Αμαξάδων 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου νηπιαγωγείου, σύμφωνα με την 

οποία λειτουργούν δύο (2) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 32 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία 

στο υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο δύνανται να λειτουργήσουν δύο (2) 

τμήματα διδασκαλίας, με εύρος διακύμανσης μέγιστου αριθμού 

φοιτώντων νηπίων από 30 έως 35. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Αμαξάδων, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 
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Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Αμαξάδων, 

όπως αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο νηπιαγωγείο επαρκεί για να καλύψει τις 

ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής της Δ.Ε. Αμαξάδων.  

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο δημόσιο νηπιαγωγείο 

δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις προδιαγραφές 

της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

32 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ 
από 30 
έως 35 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ - 

Πίνακας 658: Σημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου στη Δ.Ε. Αμαξάδων, διαπίστωση λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 642: Πρόταση της έρευνας για το νηπιαγωγείο της Δ.Ε. Αμαξάδων 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου δημοτικού σχολείου στον οικισμό των 

Αμαξάδων, σύμφωνα με την οποία λειτουργεί ένα (1) τμήμα διδασκαλίας και 

φοιτούν 6 μαθητές. 

επαρκεί 
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Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο υπάρχον δημόσιο δημοτικό 

σχολείο δύναται να λειτουργήσει 1 τμήμα διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 

15 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Αμαξάδων, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Αμαξάδων, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο δημοτικό σχολείο επαρκεί για να καλύψει 

τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής. Λόγω της συνεχούς μείωσης του 

μαθητικού δυναμικού του σχολείου, πρέπει να εξεταστεί η μελλοντική λειτουργία του 

σχολείου και να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις.    

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΤΜΗΜΑΤΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

6 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

15 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 659: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Αμαξάδων, αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 643: Πρόταση της έρευνας για το δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Αμαξάδων 

επαρκεί 
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Εικόνα 644: Γεωγραφική κατανομή δημόσιων και μειονοτικών δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Αμαξάδων 

2.5.3.3 Δημοτική Ενότητα Σώστη 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Σώστη από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει ιδρυθεί ένα (1) νηπιαγωγείο 

(Ασωμάτων) και δεν έχει επέλθει άλλη μεταβολή στα νηπιαγωγεία της περιοχής.  

Σήμερα λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 39 νήπια Α΄ και  Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Σώστη από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία τους, 

λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, δύο (2) δημοτικά σχολεία (Ασωμάτων και 

Πολύανθου). Σήμερα εξακολουθεί να λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο με τρία (3) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 32 μαθητές και μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Σώστη λειτουργούν επτά (7) Μειονοτικά Δημοτικά 

Σχολεία στα οποία φοιτούν 117 μαθητές. Ένα (1) ακόμη μειονοτικό σχολείο είναι σε 

αναστολή λειτουργίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 
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καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της κάθε 

προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε 

ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Σώστη παρουσίαζαν διακύμανση καθ’ όλη την εικοσαετία 

2000-2019. Μεγάλη μείωση στις γεννήσεις παρατηρούμε στην τετραετία 2011-2014, 

το 2015 και 2016 σημειώνεται μια μικρή αύξηση στις γεννήσεις η οποία όμως δεν θα 

διαρκέσει για πολύ. Η πτωτική τάση των γεννήσεων θα συνεχιστεί και τα επόμενα έτη 

σύμφωνα και με τις προβολές που εφαρμόσαμε, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες 

θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία 

θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά.  

  

Προβολή των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ. Ε. Σώστη  

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 

2015 έως 
2019 (5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 

2005 έως 
2019 (15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 40 40 40 40 

2001 26 26 26 26 

2002 30 30 30 30 

2003 41 41 41 41 

2004 40 40 40 40 

2005 38 38 38 38 

2006 41 41 41 41 

2007 54 54 54 54 

2008 39 39 39 39 

2009 36 36 36 36 

2010 48 48 48 48 

2011 25 25 25 25 

2012 18 18 18 18 

2013 18 18 18 18 

2014 20 20 20 20 

2015 18 18 18 18 

2016 28 28 28 28 

2017 25 25 25 25 

2018 17 17 17 17 

2019 18 18 18 18 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 18 17 18 15 

2021 18 16 17 15 

2022 17 15 16 14 

2023 17 14 15 13 

2024 17 13 14 11 

2025 17 13 12 10 

2026 16 12 11 9 

2027 16 11 10 7 

2028 16 11 9 6 

2029 16 10 8 5 

2030 15 9 6 4 
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Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 

2000-
2030 

-61% -76% -84% -91% 

2010-
2030 

-68% -80% -86% -93% 

2019-
2030 

-14% -48% -64% -80% 

Πίνακας 660: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Σώστη (2000-2019) και αποτελέσματα 

πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τις 

αυξομειώσεις στις γεννήσεις και τη μεγάλη μείωση στην περίοδο 2011-15. Εκτός από 

τη γεωμετρική προβολή (με βάση τις γεννήσεις των τελευταίων 5ετών) τα 

αποτελέσματα και των τριών υπόλοιπων προβολών μας δείχνουν ότι θα υπάρξει 

αρκετά μεγάλη μείωση στις γεννήσεις. 

 
Εικόνα 645: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Σώστη με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής 

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 



1352 
 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Σώστη 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 
Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Νήπια 

2006 41 2011-2012 37 90% 

2007 54 2012-2013 49 91% 

2008 39 2013-2014 28 72% 

2009 36 2014-2015 23 64% 

2010 48 2015-2016 39 81% 

2011 25 2016-2017 36 144% 

2012 18 2017-2018 29 161% 

2013 18 2018-2019 37 206% 

2014 20 2019-2020 16 80% 

2015 18 2020-2021 18 100% 

Μέσος όρος 109% 

Πίνακας 661: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη Δ.Ε. Σώστη 

Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των 

γεννηθέντων παιδιών και των παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία. Παρόλου που 

ο μέσος όρος του εν λόγου ποσοστού είναι 109%, εν τούτης είναι εμφανές ότι δεν 

είναι αντιπροσωπευτικό της Δημοτικής Ενότητας καθώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

μεγάλη απόκλιση του ποσοστού από έτος σε έτος καθ’ όλη τη δεκαετία.  

Εν όψει έλλειψης περισσότερων πληροφοριών για την περιοχή που να 

δικαιολογούν αυτή τη απόκλιση μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από πέντε 

έτη και των παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία, πραγματοποιήσαμε την 

πρόβλεψη των νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη χρησιμοποιώντας τον εν 

λόγω μέσο όρο, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των αποτελεσμάτων τις 

πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση και τα παρουσιάζουμε στον 

ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σώστη 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις Σχολικό Έτος Προνήπια Νήπια 

2006 41 2011-2012  37 

2007 54 2012-2013  49 

2008 39 2013-2014  28 

2009 36 2014-2015  23 

2010 48 2015-2016  39 

2011 25 2016-2017  36 

2012 18 2017-2018  29 

2013 18 2018-2019  37 

2014 20 2019-2020  16 
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2015 18 2020-2021 21 18 

2016 28 2021-2022 19 30 

2017 25 2022-2023 13 27 

2018 17 2023-2024 14 19 

2019 18 2024-2025 14 20 

2020 18 2025-2026 13 20 

2021 17 2026-2027 12 19 

2022 16 2027-2028 11 17 

2023 15 2028-2029 10 16 

2024 14 2029-2030 9 15 

2025 12 2030-2031 8 14 

Πίνακας 662: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σώστη 

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται και στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και τον αριθμό των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία και η διακύμανση που παρουσίαζαν την προηγούμενη 

δεκαετία (2011-2021). 

  

 
Εικόνα 646: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση την γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 
ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 
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Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. 

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του 

δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Σώστη 
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 26           8% 

2002 30         3% 7% 

2003 41       12% 12% 12% 

2004 40     20% 18% 18% 13% 

2005 38   21% 21% 18% 18% 24% 

2006 41 22% 22% 20% 17% 20% 20% 

2007 54 9% 9% 15% 17% 15% 15% 

2008 39 10% 13% 13% 13% 10% 10% 

2009 36 11% 11% 11% 19% 19% 19% 

2010 48 21% 19% 17% 17% 17%   

2011 25 20% 20% 20% 28%     

2012 18 11% 28% 39%       

2013 18 0% 0%         

2014 20 15%           

Μέσος Όρος 13% 16% 19% 18% 15% 14% 

Πίνακας 663: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Σώστη χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση της τάξεως του 83%-87% 

μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα σε μετακινήσεις πληθυσμού αλλά 

και σε ένα μεγάλο βαθμό στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στο μειονοτικό 

σχολείο κάτι που αποδεικνύεται και από τον ακόλουθο πίνακα όπου παραθέτουμε τα 
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στοιχεία των μαθητών συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των μειονοτικών 

σχολείων και διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των παιδιών που 

γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο μειώνεται στο 20%-31%.  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Σώστη  
(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 26           88% 

2002 30         77% 77% 

2003 41       66% 66% 71% 

2004 40     63% 63% 70% 65% 

2005 38   71% 71% 76% 76% 82% 

2006 41 59% 56% 59% 59% 59% 59% 

2007 54 69% 70% 74% 78% 74% 74% 

2008 39 49% 49% 49% 49% 49% 49% 

2009 36 75% 75% 75% 75% 75% 75% 

2010 48 65% 60% 54% 54% 58%   

2011 25 104% 104% 104% 112%     

2012 18 94% 117% 139%       

2013 18 122% 128%         

2014 20 80%           

Μέσος Όρος 80% 81% 76% 70% 67% 71% 

Πίνακας 664: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 

της Δ.Ε. Σώστη χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Σώστη.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Σώστη  

 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 41 2012-2013 9 8 8 5 1 2 33 

2007 54 2013-2014 5 9 8 7 5 2 36 

2008 39 2014-2015 4 5 8 7 7 5 36 

2009 36 2015-2016 4 5 8 7 7 5 36 

2010 48 2016-2017 10 4 5 9 8 9 45 

2011 25 2017-2018 5 9 4 5 8 8 39 

2012 18 2018-2019 2 5 8 7 4 8 34 

2013 18 2019-2020 0 5 5 8 7 4 29 

2014 20 2020-2021 3 0 7 7 8 7 32 

2015 18 2021-2022 2 3 3 3 4 7 23 

2016 28 2022-2023 4 3 4 3 3 4 20 

2017 25 2023-2024 3 4 3 4 3 3 20 

2018 17 2024-2025 2 4 5 3 3 3 20 

2019 18 2025-2026 2 3 5 5 3 3 20 

2020 18 2026-2027 2 3 3 4 4 3 20 

2021 17 2027-2028 2 3 3 3 4 4 19 

2022 16 2028-2029 2 3 4 3 2 4 18 

2023 15 2029-2030 2 3 3 3 3 2 16 

2024 14 2030-2031 2 2 3 3 3 3 16 

Πίνακας 665: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Σώστη χωρίς τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών ανά τμήμα φοίτησης της Δ.Ε. Σώστη με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Σώστη  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 41 2012-2013 24 27 25 27 23 23 149 

2007 54 2013-2014 37 23 27 25 27 23 162 

2008 39 2014-2015 19 38 24 29 28 29 167 

2009 36 2015-2016 27 19 40 24 29 26 165 

2010 48 2016-2017 31 27 19 42 24 31 174 

2011 25 2017-2018 26 29 27 19 40 24 165 

2012 18 2018-2019 17 26 26 27 19 40 155 

2013 18 2019-2020 22 21 26 26 27 19 141 

2014 20 2020-2021 16 23 25 28 28 27 147 

2015 18 2021-2022 14 16 14 13 17 34 108 

2016 28 2022-2023 22 15 15 13 12 18 95 
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2017 25 2023-2024 20 23 14 14 12 13 95 

2018 17 2024-2025 14 20 21 13 13 13 94 

2019 18 2025-2026 14 14 19 20 12 14 93 

2020 15 2026-2027 15 15 13 18 19 13 91 

2021 15 2027-2028 14 15 14 12 17 20 91 

2022 14 2028-2029 13 14 14 13 11 18 83 

2023 13 2029-2030 12 13 13 13 12 12 75 

2024 11 2030-2031 11 12 12 12 12 13 72 

Πίνακας 666: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον 

μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Σώστη με 

τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί αρκετά μεγάλη μείωση των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό 51% στα δημοτικά σχολεία χωρίς ή με τους μαθητές 

των μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν 

ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη 

μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε 

θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη, κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία και των παιδιών που γράφτηκαν στην Α’ τάξη 

των δημόσιων δημοτικών σχολείων όπου δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων και για την ακρίβεια είναι 85% λιγότεροι. Αντίθετα στον πίνακα 

που συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των μειονοτικών σχολείον η απόκλιση είναι 

23%. Από τα ανωτέρω συμπεράνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών της 

Δ.Ε. Σώστη φοιτούν στο μειονοτικό σχολείο και υπάρχει σχετικά μεγάλη διασπορά 

μαθητικού πληθυσμού. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, 

παρουσιάζουν το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής και στους δυο πίνακες και είναι 

περίπου στο 100%. 
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σώστη 

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             200% 

2008-2009           100% 100% 

2009-2010         88% 100% 71% 

2010-2011       100% 88% 100% 129% 

2011-2012 37 24% 100% 89% 88% 114% 100% 

2012-2013 49 10% 100% 160% 113% 89% 100% 

2013-2014 28 14% 125% 100% 100% 80% 100% 

2014-2015 23 17% 100% 100% 175% 100% 100% 

2015-2016 39 26% 90% 89% 100% 100%   

2016-2017 36 14% 100% 100% 140%     

2017-2018 29 7% 250% 140%       

2018-2019 37 0% 0%         

2019-2020 16 19%           

Μέσος Όρος 15% 108% 110% 111% 98% 113% 

Πίνακας 667: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 

Δ.Ε. Σώστη χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σώστη  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 107% 

2009-2010         100% 112% 93% 

2010-2011       100% 107% 100% 107% 

2011-2012 37 65% 96% 104% 100% 100% 100% 

2012-2013 49 76% 103% 105% 105% 95% 100% 

2013-2014 28 68% 100% 100% 100% 100% 100% 

2014-2015 23 117% 100% 100% 100% 100% 100% 

2015-2016 39 79% 94% 90% 100% 108%   

2016-2017 36 72% 100% 100% 108%     

2017-2018 29 59% 124% 119%       

2018-2019 37 59% 105%         

2019-2020 16 100%           

Μέσος Όρος 77% 103% 102% 103% 102% 101% 

Πίνακας 668: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

της Δ.Ε. Σώστη με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 
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αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Σώστη. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

και με) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζετε ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών 

στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. 

Ροδόπης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σώστη  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 37 2012-2013 9 8 8 5 1 2 33 

2012-2013 49 2013-2014 5 9 8 7 5 2 36 

2013-2014 28 2014-2015 4 5 8 7 7 5 36 

2014-2015 23 2015-2016 4 5 8 7 7 5 36 

2015-2016 39 2016-2017 10 4 5 9 8 9 45 

2016-2017 36 2017-2018 5 9 4 5 8 8 39 

2017-2018 29 2018-2019 2 5 8 7 4 8 34 

2018-2019 37 2019-2020 0 5 5 8 7 4 29 

2019-2020 16 2020-2021 3 0 7 7 8 7 32 

2020-2021 18 2021-2022 3 3 0 8 7 9 30 

2021-2022 30 2022-2023 4 3 4 0 8 8 26 

2022-2023 27 2023-2024 4 5 3 4 0 9 24 

2023-2024 19 2024-2025 3 4 5 3 4 0 20 

2024-2025 20 2025-2026 3 3 5 6 3 4 24 

2025-2026 20 2026-2027 3 3 3 5 6 4 24 

2026-2027 19 2027-2028 3 3 3 4 5 6 24 

2027-2028 17 2028-2029 3 3 3 4 3 6 22 

2028-2029 16 2029-2030 2 3 3 4 4 4 20 

2029-2030 15 2030-2031 2 3 3 4 4 4 19 

Πίνακας 669: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Σώστη χωρίς τους μαθητές των 
μειονοτικών σχολείων 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σώστη  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

Έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 37 2012-2013 24 27 25 27 23 23 149 

2012-2013 49 2013-2014 37 23 27 25 27 23 162 

2013-2014 28 2014-2015 19 38 24 29 28 29 167 

2014-2015 23 2015-2016 27 19 40 24 29 26 165 

2015-2016 39 2016-2017 31 27 19 42 24 31 174 

2016-2017 36 2017-2018 26 29 27 19 40 24 165 

2017-2018 29 2018-2019 17 26 26 27 19 40 155 

2018-2019 37 2019-2020 22 21 26 26 27 19 141 

2019-2020 16 2020-2021 16 23 25 28 28 27 147 

2020-2021 18 2021-2022 14 16 24 26 29 28 136 

2021-2022 30 2022-2023 24 14 17 24 26 29 134 

2022-2023 27 2023-2024 21 24 15 17 25 26 128 

2023-2024 19 2024-2025 14 22 25 15 18 25 118 

2024-2025 20 2025-2026 15 15 22 25 15 18 110 

2025-2026 20 2026-2027 16 16 15 23 26 15 110 

2026-2027 19 2027-2028 15 16 16 15 23 26 111 

2027-2028 17 2028-2029 14 15 16 16 16 23 100 

2028-2029 16 2029-2030 12 14 15 17 17 16 91 

2029-2030 15 2030-2031 11 13 14 16 17 17 88 

Πίνακας 670: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο 
όρο του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Σώστη με τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση των μαθητών σε ποσοστό 40% 

στα δημοτικά σχολεία χωρίς ή με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείω, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη 

θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Σώστη 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις δυο προαναφερόμενες 

μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι στο 

διάγραμμα που απεικονίζεται ο αριθμός των μαθητών που δεν συμπεριλαμβάνει 

τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο 

μεθόδων πρόβλεψης. Αντίθετα παρουσιάζετε απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων 

πρόβλεψης των μαθητών στα σχολεία με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Επίσης είναι εμφανής η μείωση των μαθητών από το 2017-18 έως σήμερα η οποία θα 

συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα 

γεγονότα στην περιοχή. 
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Εικόνα 647: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Σώστη από 

το σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 
σχολείων) 

 
Εικόνα 648: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Σώστη από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 13 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας 40 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 16 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 49 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΣΤΗ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 10 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει δύο (2) μικρές 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 25 και 20 τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Σώστη λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα διδασκαλίας.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία μπορούν να λειτουργήσουν ως μονοθέσια.  

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκή αύλειο χώρο. 

✓ Ένα (1) νηπιαγωγείο λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 
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Εικόνα 649: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Σώστη 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 16 

φοιτώντων νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ  
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Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 19 

φοιτώντων νηπίων.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΣΤΗ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας και η φοίτηση 14 νηπίων.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Σώστη είναι δυνατή η λειτουργία τριών (3) τμημάτων διδασκαλίας στα οποία 

μπορούν να φοιτήσουν μέχρι 49 νήπια, εφόσον το Νηπιαγωγείο Μεγάλου Πιστού 

συνεχίσει τη λειτουργία του σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της 

έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγαση του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου σε 

ιδιόκτητο διδακτήριο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ (2,5 
ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 1 13 1 16 16 

ΜΕΓΑΛΟ ΠΙΣΤΟ 1 16 1 19 19 

ΣΩΣΤΗ 1 10 1 14 14 

ΣΥΝΟΛΟ 3 39 3 49 49 

Πίνακας 671: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Σώστη και αποτύπωση της λειτουργίας τους  βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 650: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Σώστη 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΣΤΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 3/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας και Τάξη Υποδοχής. Κατά το 

τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 32 μαθητές. Διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας, 

δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ, Εργαστήριο Πληροφορικής (36 τ.μ.) και 

επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στον οικισμό Σώστη λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο στο οποίο 

λειτουργούν 3 τμήματα διδασκαλίας. Το σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο 

χώρο.   

✓ Διαθέτει τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Διαθέτει δύο (2) αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Διαθέτει ικανοποιητικό αύλειο χώρο. 

 
Εικόνα 651: Ύπαρξη βασικών κριτήριων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Σώστη 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΣΤΗ  

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας και 

μέγιστο αριθμό 45 μαθητών.  

ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μαθητές 
Τμήματα 

διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

Δ.Σ. ΣΩΣΤΗ  3 32 3 45 45  

ΣΥΝΟΛΟ 3 32 3 45 45 

Πίνακας 672: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου στη Δ.Ε. Σώστη και αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 652: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου στη Δ.Ε. Σώστη 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων σύμφωνα με την 

οποία λειτουργούν τρία (3) δημόσια νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα και 

φοιτούν 38 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία 

στα υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 3 

τμήματα διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό 49 νηπίων. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σώστη, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Σώστη, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

E) Το συμπέρασμα της έρευνας για το Νηπιαγωγείο Ασωμάτων σύμφωνα με 

το οποίο, εφόσον τηρηθούν τα κριτήρια χωρητικότητας, επαρκεί οριακά 

για την κάλυψη των αναγκών φοίτησης των νηπίων του οικισμού. 

ΣΤ) Τη διαπίστωση ότι το Νηπιαγωγείο Μεγάλου Πιστού λειτουργεί σε 

αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ και για το λόγο αυτό πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε να εξευρεθεί χώρος που να πληροί όσο το δυνατόν 
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περισσότερες προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός σύγχρονου 

νηπιαγωγείου. 

Προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης του Νηπιαγωγείου 

Ασωμάτων και του Νηπιαγωγείου Μεγάλου Πιστού και η λειτουργία ενός 

νηπιαγωγείου στον οικισμό των Ασωμάτων. Για τι λόγο αυτό προτείνουμε την 

κατασκευή ενός σύγχρονου διδακτηρίου (νηπιαγωγείου) στον παραπάνω οικισμό, 

στο οποίο θα υπάρχουν όλοι οι χώροι που προβλέπονται από τις διεθνείς 

προδιαγραφές κατασκευής νηπιαγωγείων, ήτοι αίθουσα βιβλιοθήκης – 

δραστηριοτήτων, αίθουσα ανάπαυσης, πολυδύναμος χώρος, χώρος κουζίνας – 

τραπεζαρίας. 

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στα λειτουργούντα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3* 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
1 

ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ 3* 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
3 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

39 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

49* 
ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

75 

Πίνακας 673: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Σώστη, διαπίστωση λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

* Εφόσον το Νηπιαγωγείο Μεγάλου Πιστού εξακολουθεί να λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ 

 
Εικόνα 653: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Σώστη 

επαρκούν υπό 

προϋποθέσεις 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Να εξεταστεί η 

δυνατότητα 

κατασκευής 

διδακτηρίου με 

συγχώνευση δύο (2) 

νηπιαγωγείων 
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Εικόνα 654: Γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων στις Δ.Ε. Ιάσμου, Αμαξάδων και Σώστη 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου δημοτικού σχολείου στον οικισμό του 

Σώστη, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν 3 τμήματα διδασκαλίας και 

φοιτούν 32 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο υπάρχον δημόσιο δημοτικό 

σχολείο δύνανται να λειτουργήσουν 3 τμήματα διδασκαλίας και να φοιτήσουν 

μέχρι 45 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σώστη, όπως αυτή διατυπώνεται στο 4ο 

Κεφάλαιο της Α΄ Ενότητας της έρευνάς μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Σώστη, όπως αυτή 

διατυπώνεται στο 4ο Κεφάλαιο της Β΄ Ενότητας  της έρευνάς μας. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο δημοτικό σχολείο επαρκεί για να καλύψει 

τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής. Λόγω της συνεχούς μείωσης του 

μαθητικού δυναμικού του σχολείου, πρέπει να εξεταστεί η μελλοντική λειτουργία του 

σχολείου και να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις.     
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

32 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

45 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 674: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Σώστη, αποτύπωση της λειτουργίας του βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 655: Πρόταση της έρευνας για το δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Σώστη 

 
Εικόνα 656: Γεωγραφική κατανομή δημόσιων και μειονοτικών δημοτικών σχολείων της Δ.Ε. Σώστη 

επαρκεί 



1371 
 

 
Εικόνα 657: Γεωγραφική κατανομή δημόσιων και μειονοτικών δημοτικών σχολείων του Δήμου Ιάσμου 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Ιάσμου, συνοψίζουμε την 

πρόταση και τις επισημάνσεις μας για την αναγκαιότητα υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης των Νηπιαγωγείων Ασωμάτων και 

Μεγάλου Πιστού, προκειμένου να κατασκευαστεί ένα (1) σύγχρονο 

διδακτήριο (νηπιαγωγείο) στον οικισμό των Ασωμάτων όπου θα 

λειτουργήσουν τα δύο συγκεκριμένα νηπιαγωγεία. 

➢ Να εξεταστεί η μελλοντική λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων Αμαξάδων και 

Σώστη.   
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2.5.4 Δήμος Μαρώνειας-Σαπών 

 

2.5.4.1 Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Μαρώνειας από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία 

τους, λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, δύο (2) νηπιαγωγεία (Μαρώνειας και 

Προσκυνητών). Σήμερα λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 47 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Μαρώνειας από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν παύσει τη λειτουργία 

τους, λόγω συγχώνευσης και λόγω κατάργησης, τρία (3) δημοτικά σχολεία (Ίμερου, 

Μαρώνειας και Προσκυνητών). Σήμερα λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο με έξι (6) 

τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 64 μαθητές και μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας λειτουργούν τέσσερα (4) Μειονοτικά 

Δημοτικά Σχολεία στα οποία φοιτούν 74 μαθητές και μαθήτριες. Ένα (1) ακόμη 

μειονοτικό σχολείο είναι σε αναστολή λειτουργίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

 Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Μαρώνειας παρουσίαζαν μια έντονη διακύμανση 

καθ’ όλη την εικοσαετία από το 2000 έως το 2019. Λόγω της μεγάλης αυξομείωσης 

στις γεννήσεις τα αποτελέσματα από τις τέσσερεις προβολές παρουσιάζουν μεγάλη 

απόκλιση μεταξύ τους. Συγκεκριμένα η προβολή με βάση την εκθετική εξομάλυνση 

συνεχίζει τη ροή της καμπύλης με τον ίδιο ρυθμό, παρουσιάζοντας μείωση στις 

γεννήσεις με μεγάλες διακυμάνσεις στη διάρκεια του χρόνου. Αντίθετα τα 

αποτελέσματα με βάση τις γεωμετρικές προβολές παρουσιάζουν σχετικά υψηλές 

τιμές στις γεννήσεις.  
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Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο, 
Δ.Ε. Μαρώνειας 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 33 33 33 33 

2001 40 40 40 40 

2002 41 41 41 41 

2003 35 35 35 35 

2004 37 37 37 37 

2005 40 40 40 40 

2006 50 50 50 50 

2007 41 41 41 41 

2008 32 32 32 32 

2009 31 31 31 31 

2010 26 26 26 26 

2011 35 35 35 35 

2012 46 46 46 46 

2013 25 25 25 25 

2014 31 31 31 31 

2015 24 24 24 24 

2016 22 22 22 22 

2017 16 16 16 16 

2018 19 19 19 19 

2019 32 32 32 32 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 32 31 23 21 

2021 32 31 22 22 

2022 32 30 21 14 

2023 33 30 20 12 

2024 33 29 19 7 

2025 33 29 18 15 

2026 33 28 17 21 

2027 33 28 16 15 

2028 33 27 15 13 

2029 33 27 14 5 

2030 33 26 13 4 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 1% -20% -61% -87% 

2010-2030 29% 2% -50% -84% 

2019-2030 5% -18% -60% -87% 

Πίνακας 675: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Μαρώνειας (2000-2019) και αποτελέσματα 
πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα 

διαπιστώνουμε τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των τεσσάρων μεθόδων προβολής των 

γεννήσεων. Συγκεκριμένα οι δύο γεωμετρικές προβολές παρουσιάζουν αυξημένες 

τιμές στις γεννήσεις ενώ η γραμμική παλινδρόμηση και η εκθετική εξομάλυνσης 

παρουσιάζουν μειωμένες τιμές και όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 
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παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

 
Εικόνα 658: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Μαρώνειας με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής  

 

Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη  
Δ.Ε. Μαρώνειας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολική 
Χρονιά 

Νήπια 

2006 50 2011-2012 59 118% 

2007 41 2012-2013 49 120% 

2008 32 2013-2014 18 56% 

2009 31 2014-2015 46 148% 

2010 26 2015-2016 34 131% 

2011 35 2016-2017 40 114% 
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2012 46 2017-2018 43 93% 

2013 25 2018-2019 46 184% 

2014 31 2019-2020 26 84% 

2015 24 2020-2021 21 88% 

Μέσος όρος 114% 

Πίνακας 676: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη Δ.Ε. Μαρώνειας. 

Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε πως δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των 

παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και τον αριθμό των παιδιών που 

γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Μαρώνειας. Υπάρχουν σχολικά έτη που ο 

αριθμός των νηπίων είναι κατά πολύ μικρότερος από τον αριθμό των παιδιών που 

γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη και άλλες χρονιές που είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, 

για παράδειγμα το σχολικό έτος 2013-14 η αναλογία είναι 56% ενώ το 2012-13 είναι 

120% και 2014-15 είναι 148%. Τον ακριβή λόγο αυτής της αυξομείωσης δεν 

γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μια πιθανότητα είναι 

ότι η εγγραφή στα νηπιαγωγεία να μη πραγματοποιήθηκαν κατ’ αποκλειστικότητα σε 

ηλικία 5 ετών αλλά ένα έτος νωρίτερα ή αργότερα. Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι 

ένα ποσοστό των παιδιών να γεννήθηκε σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές άλλης 

πόλης (η δήλωση της γέννησης ενός παιδιού γίνεται στην πόλη γέννησης και όχι στην 

πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων). Επίσης μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική 

μετακίνηση των κατοίκων (πχ. αστικοποίηση ή αποκέντρωση, μεταθέσεις 

στρατιωτικών, εκπαιδευτικών κτλ.) καθώς και στη μετανάστευση. Κατά μέσο όρο 

όμως οι εγγραφές την προηγούμενη δεκαετία ήταν 14% περισσότερες από τις 

γεννήσεις.  

Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Μαρώνειας 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολική 
Χρονιά 

Προνήπια Νήπια 

2006 50 2011-2012   59 

2007 41 2012-2013   49 

2008 32 2013-2014   18 

2009 31 2014-2015   46 

2010 26 2015-2016   34 

2011 35 2016-2017   40 

2012 46 2017-2018   43 
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2013 25 2018-2019   46 

2014 31 2019-2020  26 

2015 24 2020-2021 26 21 

2016 22 2021-2022 19 25 

2017 16 2022-2023 22 18 

2018 19 2023-2024 38 22 

2019 32 2024-2025 27 36 

2020 23 2025-2026 26 26 

2021 22 2026-2027 24 25 

2022 21 2027-2028 23 23 

2023 20 2028-2029 22 22 

2024 19 2029-2030 21 21 

2025 18 2030-2031 20 20 

Πίνακας 677: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη 
γραμμική παλινδρόμηση, Δ.Ε. Μαρώνειας 

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και τον αριθμό των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι μακροπρόθεσμα ο αριθμός 

του μαθητικού πληθυσμού των νηπίων θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα, με 

σημείο αναφοράς το σχολικό έτος 2020-21. 

 
Εικόνα 659: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση την γραμμική παλινδρόμηση) 

και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του ποσοστού των εγγραφέντων 
νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021 
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Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης. 

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Μαρώνειας  
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 40           28% 

2002 41         24% 27% 

2003 35       43% 40% 43% 

2004 37     35% 38% 35% 41% 

2005 40   23% 23% 28% 33% 33% 

2006 50 26% 26% 26% 22% 24% 22% 

2007 41 22% 24% 32% 32% 39% 39% 

2008 32 28% 31% 31% 38% 38% 38% 

2009 31 29% 29% 29% 39% 35% 35% 

2010 26 42% 46% 50% 54% 54%   

2011 35 20% 20% 17% 17%     

2012 46 26% 22% 22%       

2013 25 48% 52%         

2014 31 32%           

Μέσος Όρος 30% 30% 29% 34% 36% 34% 

Πίνακας 678: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Μαρώνειας, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση της τάξεως του 64%-71% 

μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα σε μετακινήσεις πληθυσμού και σε 

ένα μεγάλο βαθμό στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στο μειονοτικό σχολείο. 
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Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών 

συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των μειονοτικών σχολείων και 

διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και 

των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο μειώνεται στο 25-31%, ένα ποσοστό 

που παραμένει αρκετά μεγάλο.  

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Μαρώνειας  
(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 40           63% 

2002 41         61% 61% 

2003 35       83% 83% 86% 

2004 37     78% 78% 76% 76% 

2005 40   50% 50% 58% 60% 55% 

2006 50 72% 72% 80% 78% 76% 76% 

2007 41 68% 71% 76% 76% 59% 63% 

2008 32 56% 56% 56% 63% 66% 66% 

2009 31 94% 90% 90% 90% 90% 90% 

2010 26 92% 85% 92% 96% 96%   

2011 35 57% 57% 54% 54%     

2012 46 65% 57% 57%       

2013 25 80% 84%         

2014 31 71%           

Μέσος Όρος 73% 69% 70% 75% 74% 71% 

Πίνακας 679: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Μαρώνειας, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Μαρώνειας.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία. με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Μαρώνειας  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 50 2012-2013 13 9 13 15 10 11 71 

2007 41 2013-2014 9 13 9 14 14 11 70 

2008 32 2014-2015 9 10 13 11 13 15 71 

2009 31 2015-2016 9 10 13 11 13 15 71 

2010 26 2016-2017 11 9 10 13 12 13 68 

2011 35 2017-2018 7 12 9 12 16 11 67 

2012 46 2018-2019 12 7 13 12 12 16 72 

2013 25 2019-2020 12 10 6 14 11 12 65 

2014 31 2020-2021 10 13 10 6 14 11 64 

2015 24 2021-2022 7 9 7 16 13 9 61 

2016 22 2022-2023 7 7 9 9 16 12 60 

2017 16 2023-2024 5 7 7 11 9 16 54 

2018 19 2024-2025 6 5 6 8 11 8 45 

2019 32 2025-2026 10 6 5 8 9 10 47 

2020 23 2026-2027 7 10 6 5 8 8 44 

2021 22 2027-2028 7 7 9 7 6 7 43 

2022 21 2028-2029 6 7 7 11 7 5 43 

2023 20 2029-2030 6 6 6 8 11 6 44 

2024 19 2030-2031 6 6 6 7 8 11 44 

Πίνακας 680: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη Δ.Ε. Μαρώνειας, χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών ανά τμήμα φοίτησης της Δ.Ε. Μαρώνειας με 

τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία. με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Μαρώνειας  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 50 2012-2013 36 20 29 29 25 25 164 

2007 41 2013-2014 28 36 20 29 29 25 167 

2008 32 2014-2015 18 29 40 23 28 30 168 

2009 31 2015-2016 29 18 31 39 24 28 169 

2010 26 2016-2017 24 28 18 31 38 22 161 

2011 35 2017-2018 20 22 28 20 24 38 152 

2012 46 2018-2019 30 20 24 28 21 26 149 

2013 25 2019-2020 20 26 19 25 28 21 139 

2014 31 2020-2021 22 21 26 19 25 28 141 

2015 24 2021-2022 17 21 18 35 26 18 135 

2016 22 2022-2023 16 17 22 19 34 25 132 



1380 
 

2017 16 2023-2024 12 15 17 23 19 32 118 

2018 19 2024-2025 14 11 15 18 23 18 99 

2019 32 2025-2026 23 13 11 17 18 22 104 

2020 23 2026-2027 16 22 13 12 16 17 97 

2021 22 2027-2028 16 16 23 14 12 16 96 

2022 21 2028-2029 15 15 16 24 14 11 95 

2023 20 2029-2030 14 14 15 17 24 13 98 

2024 19 2030-2031 14 14 15 16 17 23 97 

Πίνακας 681: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη Δ.Ε. Μαρώνειας, με τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 

ποσοστό 31% στα δημοτικά σχολεία χωρίς ή με τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν 

θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχή είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε τν ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 

παιδιών που φοίτησαν στα νηπιαγωγεία και των παιδιών που γράφτηκαν στην Α’ τάξη 

των δημόσιων δημοτικών σχολείων όπου δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων και για την ακρίβεια είναι 72% λιγότεροι. Αντίστοιχα στον 

πίνακα που συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές των μειονοτικών σχολείον η απόκλιση 

είναι 33% και είναι εξίσου μεγάλη. Από τα ανωτέρω συμπεράνουμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών της Δ.Ε. Μαρώνειας φοιτούν στο μειονοτικό 

σχολείο και υπάρχει μεγάλη διασπορά μαθητικού πληθυσμού. Επίσης είναι 

σημαντικό να τονίσουμε ότι το ποσοστό των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε 

τάξη, από την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, παρουσιάζουν το ίδιο περίπου ποσοστό 

μεταβολής και στους δυο πίνακες και είναι περίπου στο 100%. 
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων  που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Μαρώνειας  
 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             110% 

2008-2009           93% 107% 

2009-2010         108% 93% 115% 

2010-2011       100% 122% 118% 100% 

2011-2012 59 22% 100% 100% 85% 109% 92% 

2012-2013 49 18% 111% 130% 100% 123% 100% 

2013-2014 18 50% 111% 100% 120% 100% 100% 

2014-2015 46 20% 100% 100% 133% 92% 100% 

2015-2016 34 32% 109% 108% 108% 100%   

2016-2017 40 18% 100% 86% 100%     

2017-2018 43 28% 83% 100%       

2018-2019 46 26% 108%         

2019-2020 26 38%           

Μέσος Όρος 28% 103% 103% 109% 104% 103% 

Πίνακας 682: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
της Δ.Ε. Μαρώνειας, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων  που εγγράφονται 
από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Μαρώνειας  

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό έτος Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 103% 

2009-2010         100% 97% 100% 

2010-2011       100% 115% 104% 92% 

2011-2012 59 61% 100% 111% 98% 97% 100% 

2012-2013 49 57% 104% 107% 100% 77% 108% 

2013-2014 18 100% 100% 100% 111% 105% 100% 

2014-2015 46 63% 97% 100% 100% 100% 100% 

2015-2016 34 71% 92% 109% 104% 100%   

2016-2017 40 50% 100% 95% 100%     

2017-2018 43 70% 87% 100%       

2018-2019 46 43% 105%         

2019-2020 26 85%           

Μέσος Όρος 67% 98% 103% 103% 98% 100% 

Πίνακας 683: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της 
Δ.Ε. Μαρώνειας, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων  
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Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων 

μαθητών στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση 

Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με 

τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται 

από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών 

σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής 

παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Μαρώνειας  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 59 2012-2013 13 9 13 15 10 11 71 

2012-2013 49 2013-2014 9 13 9 14 14 11 70 

2013-2014 18 2014-2015 9 10 13 11 13 15 71 

2014-2015 46 2015-2016 9 10 13 11 13 15 71 

2015-2016 34 2016-2017 11 9 10 13 12 13 68 

2016-2017 40 2017-2018 7 12 9 12 16 11 67 

2017-2018 43 2018-2019 12 7 13 12 12 16 72 

2018-2019 46 2019-2020 12 10 6 14 11 12 65 

2019-2020 26 2020-2021 10 13 10 6 14 11 64 

2020-2021 21 2021-2022 6 10 13 11 6 14 61 

2021-2022 25 2022-2023 7 6 11 15 11 6 56 

2022-2023 18 2023-2024 5 7 6 12 15 12 57 

2023-2024 22 2024-2025 6 5 7 7 12 16 53 

2024-2025 36 2025-2026 10 6 5 8 7 12 49 

2025-2026 26 2026-2027 7 10 6 6 8 7 46 

2026-2027 25 2027-2028 7 7 11 7 6 9 47 

2027-2028 23 2028-2029 7 7 8 12 7 6 47 

2028-2029 22 2029-2030 6 7 7 8 12 7 48 

2029-2030 21 2030-2031 6 6 7 8 9 13 49 

Πίνακας 684: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Μαρώνειας χωρίς τους μαθητές 
των μειονοτικών σχολείων 
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Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Μαρώνειας  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 59 2012-2013 36 20 29 29 25 25 164 

2012-2013 49 2013-2014 28 36 20 29 29 25 167 

2013-2014 18 2014-2015 18 29 40 23 28 30 168 

2014-2015 46 2015-2016 29 18 31 39 24 28 169 

2015-2016 34 2016-2017 24 28 18 31 38 22 161 

2016-2017 40 2017-2018 20 22 28 20 24 38 152 

2017-2018 43 2018-2019 30 20 24 28 21 26 149 

2018-2019 46 2019-2020 20 26 19 25 28 21 139 

2019-2020 26 2020-2021 22 21 26 19 25 28 141 

2020-2021 21 2021-2022 14 22 22 27 19 25 128 

2021-2022 25 2022-2023 17 14 22 22 26 19 120 

2022-2023 18 2023-2024 12 16 14 23 22 26 114 

2023-2024 22 2024-2025 14 12 17 15 22 22 102 

2024-2025 36 2025-2026 24 14 12 17 14 22 105 

2025-2026 26 2026-2027 17 24 14 13 17 14 99 

2026-2027 25 2027-2028 16 17 24 15 12 17 102 

2027-2028 23 2028-2029 16 16 17 25 15 12 101 

2028-2029 22 2029-2030 15 15 16 18 25 15 104 

2029-2030 21 2030-2031 14 15 16 17 17 25 104 

Πίνακας 685: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Μαρώνειας με τους μαθητές των 
μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό 32% στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό περίπου 26% στα δημοτικά σχολεία με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 

επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Μαρώνειας 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία με 

βάση τις δυο προαναφερόμενες μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα 

διαγράμματα όπου διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των δυο 

μεθόδων πρόβλεψης. Παρατηρούμε επίσης ότι από το σχολικό έτος 2012-2013 έως 

και το 2020-2021 ο μαθητικός πληθυσμός των δημοτικών σχολείων παρουσιάζει 

συνεχή μείωση η οποία θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι 

δεν θα συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα. 
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Εικόνα 660: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Μαρώνειας από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

 
Εικόνα 661: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Μαρώνειας από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 14 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο και διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 20 και 36 τ.μ. αντίστοιχα. Ο αύλειος χώρος του 

είναι επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΝΝΑΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 10 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο σε μία (1) αίθουσα 

διδασκαλίας ΠΡΟΚΑΤ επιφάνειας 36 τ.μ. περίπου. Ο αύλειος χώρος του είναι 

επαρκής. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ  

Οργανικά μονοθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 23 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 80 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Μαρώνειας λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με τρία (3) τμήματα 

διδασκαλίας.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Τα Νηπιαγωγεία διαθέτουν πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας, η μία (1) όμως 

είναι ΠΡΟΚΑΤ. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 

✓ Ένα νηπιαγωγείο (Βέννας) λειτουργεί με μικρότερο αριθμό νηπίων από τον 

ελάχιστο προβλεπόμενο. 
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Εικόνα 662: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Μαρώνειας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  

o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ  

Η μία (1) αίθουσα διδασκαλίας είναι πολύ μικρή. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να 

λειτουργήσει ως διθέσιο. Είναι δυνατή λοιπόν η λειτουργία ενός (1) τμήματος 

διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 14 φοιτώντων νηπίων. Η δεύτερη αίθουσα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για άλλους διδακτικούς σκοπούς.  
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΝΝΑΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 14 

φοιτώντων νηπίων, εφόσον εξακολουθήσει να λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ. 

Σύμφωνα όμως με τα κριτήρια της έρευνας θεωρείται αναγκαία η μεταστέγασή του 

σε ιδιόκτητο διδακτήριο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 50 

φοιτώντων νηπίων.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Μαρώνειας είναι δυνατή η λειτουργία τεσσάρων (4) τμημάτων διδασκαλίας, 

στους οικισμούς Ξυλαγανής, Βέννας και Αμαράντων, στα οποία μπορούν να 

φοιτήσουν μέχρι 78 νήπια. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΗΠΙΩΝ 
 (2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ 1 14 1 14 14 

ΒΕΝΝΑΣ 1 10 1 14 14 

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 1 23 2 50 50 

ΣΥΝΟΛΟ 3 47 4 78 78 

Πίνακας 686: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Μαρώνειας και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας 

 
Εικόνα 663: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Μαρώνειας 
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Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 6/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας και Τάξη Υποδοχής. Κατά το 

τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 64 μαθητές. 

Διαθέτει έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας, 

Γυμναστήριο με επιφάνεια 216 τ.μ. και αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία 

Σχολικής Βιβλιοθήκης. Διαθέτει, τέλος, επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στον οικισμό της Ξυλαγανής λειτουργεί ένα (1) δημοτικό σχολείο στο οποίο 

λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας. Το σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο 

ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία του ολοημέρου (σίτιση, ανάπαυση 

κ.λπ.). 

✓ Δεν διαθέτει εργαστήριο πληροφορικής. 

✓ Δεν διαθέτει εργαστήριο Φ.Ε. 

✓ Δεν διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

✓ Διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Διαθέτει ικανοποιητικό αύλειο χώρο. 

✓ Διαθέτει Γυμναστήριο. 

✓ Η Τάξη Υποδοχής λειτουργεί σε βοηθητικό χώρο. 
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Εικόνα 664: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Μαρώνειας 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 150 

μαθητές.  

Πρέπει να εξευρεθεί χώρος για τη λειτουργία του εργαστηρίου πληροφορικής και της 

Τάξης Υποδοχής. 

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 11 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 66 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 

μαθητών βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 6 64 6 150 66 

ΣΥΝΟΛΟ 6 64 6 150 66 

Πίνακας 687: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Μαρώνειας και αποτύπωση της λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας  

 

 
Εικόνα 665: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Μαρώνειας 
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Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τριών (3) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα με 

την οποία λειτουργούν τρία (3) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 47 

νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 4 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 78 νήπια. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Μαρώνειας, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Μαρώνειας, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Μαρώνειας 

επαρκούν για καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής.  

Προτείνουμε να εξεταστεί η δυνατότητα φοίτησης των νηπίων από τον οικισμό 

Βέννα και από τους γειτονικούς οικισμούς στο νηπιαγωγείο της Ξυλαγανής. 

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στα λειτουργούντα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 3 ΤΜΗΜΑΤΑ 4 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

47 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΩΝ 

78 
ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 688: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Μαρώνειας, αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει 
των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 
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Εικόνα 666: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Μαρώνειας 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου δημοτικού σχολείου στον οικισμό της 

Ξυλαγανής, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν έξι (6) τμήματα διδασκαλίας 

και φοιτούν 64 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για τη 

σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο συγκεκριμένο δημόσιο δημοτικό 

σχολείο δύναται να λειτουργήσουν 6 τμήματα διδασκαλίας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα κατά την τελευταία πενταετία, στα 

παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 66 μαθητές ενώ 

λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 150 μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Μαρώνειας, όπως αυτή διατυπώνεται 

στην έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Μαρώνειας, όπως 

αυτή διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία τετραετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 11 περίπου μαθητές. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο δημοτικό σχολείο επαρκεί για να καλύψει 

τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής.  

Προτείνεται, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Σ. 

Ξυλαγανής, η εξεύρεση χώρου για τη λειτουργία εργαστηρίου πληροφορικής. 

επαρκούν 
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 6 ΤΜΗΜΑΤΑ 6 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

64 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 66 
έως 
150 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 689: Σημερινή λειτουργία του δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Μαρώνειας, αποτύπωση της  λειτουργίας του 
βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 
Εικόνα 667: Πρόταση της έρευνας για το δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Μαρώνειας 

 

2.5.4.2 Δημοτική Ενότητα Σαπών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Σαπών από το 2010 μέχρι και σήμερα έχει υποβιβασθεί ένα (1) 

νηπιαγωγείο (Αμφίων) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους, λόγω συγχώνευσης και 

λόγω κατάργησης, τρία (3) νηπιαγωγεία (3ο Σαπών, Αρίσβης και Κρωβύλης). Σήμερα 

λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία 

φοιτούν 87 νήπια Α΄ και Β΄ ηλικίας. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Στη Δ.Ε. Σαπών από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν καταργηθεί τέσσερα (4) 

δημοτικά σχολεία (Αρίσβης, Αρσάκειου, Νέας Σάντας και Πρωτάτου). Σήμερα 

επαρκεί 
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λειτουργεί ένα (1) δημόσιο διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο με δέκα (10) τμήματα 

διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 140 μαθητές και μαθήτριες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Στη Δημοτική Ενότητα Σαπών λειτουργούν πέντε (5) Μειονοτικά Δημοτικά 

Σχολεία στα οποία φοιτούν 154 μαθητές και μαθήτριες. Ένα (1) ακόμη μειονοτικό 

σχολείο είναι σε αναστολή λειτουργίας. 

 

Γεννήσεις – πρόγνωση γεννήσεων  

Η διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων (2000-2019), τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των γεννήσεων με τις τέσσερις προαναφερόμενες προβολές (έως 2030) 

καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή των γεννήσεων με βάση τα αποτελέσματα της 

κάθε προβολής απεικονίζονται στο ακόλουθο πίνακα. Παρατηρώντας τον πίνακα 

βλέπουμε ότι οι γεννήσεις στη Δ.Ε. Σαπών παρουσίαζαν μεγάλη διακύμανση καθ’ όλη 

την εικοσαετία 2000-2019 με σταδιακή μείωση η οποία θα συνεχιστεί και για τα 

επόμενα δέκα έτη, σύμφωνα και με τις τέσσερεις προβολές, υπό την προϋπόθεση ότι 

οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα 

γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά.  

  

Πρόβλεψη των γεννήσεων με βάση τη μαθηματική και τη στατιστική μέθοδο,  
Δ.Ε. Σαπών 

ΕΤΗ 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2015 έως 2019 

(5ετή) 

Γεωμετρική 
προβολή από 
2005 έως 2019 

(15ετή) 

Γραμμικής 
παλινδρόμησης 

 Εκθετικής 
εξομάλυνσης 

 Γ
εν

νή
σ

ει
ς 

α
π

ό
 Ε

Λ
ΣΤ

Α
Τ

 

2000 79 79 79 79 

2001 86 86 86 86 

2002 71 71 71 71 

2003 92 92 92 92 

2004 103 103 103 103 

2005 95 95 95 95 

2006 80 80 80 80 

2007 70 70 70 70 

2008 71 71 71 71 

2009 72 72 72 72 

2010 77 77 77 77 

2011 53 53 53 53 

2012 50 50 50 50 

2013 60 60 60 60 

2014 47 47 47 47 

2015 63 63 63 63 

2016 45 45 45 45 

2017 53 53 53 53 

2018 47 47 47 47 
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2019 32 32 32 32 

Α
π

ο
τε

λέ
σ

μ
α

τα
 Π

ρ
ο

β
λέ

ψ
εω

ν 

2020 30 30 39 35 

2021 29 28 36 33 

2022 28 26 33 30 

2023 26 24 31 27 

2024 25 22 28 24 

2025 24 20 25 21 

2026 23 19 23 18 

2027 21 18 20 16 

2028 20 16 17 13 

2029 19 15 15 10 

2030 18 14 12 7 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

μ
ετ

α
β

ο
λή

ς 2000-2030 -77% -82% -85% -91% 

2010-2030 -76% -82% -85% -91% 

2019-2030 -42% -56% -63% -78% 

Πίνακας 690: Διαχρονική εξέλιξη των γεννήσεων της Δ. Ε. Σαπών (2000-2019) και 
αποτελέσματα πρόβλεψης για την επόμενη δεκαετία έως 2030 

Τα αποτελέσματα της διαχρονικής εξέλιξης των γεννήσεων καθώς και η 

διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ των μεθόδων προβολής φαίνονται καλύτερα 

στη γραφική παράσταση που ακολουθεί. Παρατηρώντας το διάγραμμα βλέπουμε τη 

μεγάλη πτωτική τάση στις γεννήσεις παρουσιάζοντας αυξομειώσεις καθ’ όλη την 

περίοδο από το 2000 έως το 2019 η οποία θα συνεχιστεί και την επόμενη δεκαετία 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα και των μεθόδων προβολής που χρησιμοποιήσαμε.  

 
Εικόνα 668: Γραφική απεικόνιση των γεννήσεων της Δ.Ε. Σαπών με βάση τις μαθηματικές και 

στατιστικές μεθόδους προβολής. 
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Μαθητικός πληθυσμός νηπιαγωγείων – πρόγνωση εξέλιξης 

Για την πραγματοποίηση της πρόβλεψης των νηπίων υπολογίσαμε το μέσο 

όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που μετά από πέντε χρόνια φοίτησαν 

στο νηπιαγωγείο για τα προηγούμενα δέκα σχολικά έτη 2011-2012 έως το 2020-2021 

όπως απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις 
στη Δ.Ε. Σαπών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό  

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολική 
Χρονιά 

Νήπια 

2006 80 2011-2012 44 55% 

2007 70 2012-2013 74 106% 

2008 71 2013-2014 90 127% 

2009 72 2014-2015 99 138% 

2010 77 2015-2016 69 90% 

2011 53 2016-2017 72 136% 

2012 50 2017-2018 70 140% 

2013 60 2018-2019 64 107% 

2014 47 2019-2020 31 66% 

2015 63 2020-2021 54 86% 

Μέσος όρος 105% 
Πίνακας 691: Ποσοστό εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τις γεννήσεις στη 

Δ.Ε. Σαπών 

Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουμε πως δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των 

παιδιών που είχαν εγγραφεί στα νηπιαγωγεία και τον αριθμό των παιδιών που 

γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη στην Δ.Ε. Σαπών. Υπάρχουν σχολικά έτη που ο 

αριθμός των νηπίων είναι κατά πολύ μικρότερος από τον αριθμό των παιδιών που 

γεννήθηκαν πριν από πέντε έτη και άλλες χρονιές που είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, 

για παράδειγμα το σχολικό έτος 2011-12 η αναλογία είναι 55% ενώ το 2017-18 είναι 

140%. Τον ακριβή λόγο αυτής της αυξομείωσης δεν γνωρίζουμε, μπορούμε όμως να 

κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μια πιθανότητα είναι ότι η εγγραφή στα νηπιαγωγεία 

να μη πραγματοποιήθηκαν κατ’ αποκλειστικότητα σε ηλικία 5 ετών αλλά ένα έτος 

νωρίτερα ή αργότερα. Μία άλλη πιθανότητα είναι ότι ένα ποσοστό των παιδιών να 

γεννήθηκε σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές άλλης πόλης (η δήλωση της γέννησης 

ενός παιδιού γίνεται στην πόλη γέννησης και όχι στην πόλη της μόνιμης κατοικίας των 

γονέων). Επίσης μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μετακίνηση των κατοίκων (πχ. 

αστικοποίηση ή αποκέντρωση, μεταθέσεις στρατιωτικών, εκπαιδευτικών κτλ.) καθώς 

και στη μετανάστευση. Κατά μέσο όρο όμως οι εγγραφές την προηγούμενη δεκαετία 

ήταν 5% περισσότερες από τις γεννήσεις. 
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Ο μέσος όρος του ποσοστού των δέκα προηγούμενων ετών είναι ένα 

αξιόπιστο δείγμα για να το χρησιμοποιήσουμε για την πρόβλεψη των νηπίων για τα 

επόμενα δέκα σχολικά έτη. Οπότε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των εγγραφέντων 

νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας, τα στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και των 

αποτελεσμάτων τις πρόβλεψης με βάση τη γραμμική παλινδρόμηση υπολογίσαμε 

τον εν δυνάμει αριθμό νηπίων για τα επόμενα δέκα σχολικά έτη και τα 

παρουσιάζουμε στον ακόλουθο πίνακα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σαπών 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία 

Έτος  Γεννήσεις 
Σχολική 
Χρονιά 

Προνήπια Νήπια 

2006 80 2011-2012   44 

2007 70 2012-2013   74 

2008 71 2013-2014   90 

2009 72 2014-2015   99 

2010 77 2015-2016   69 

2011 53 2016-2017   72 

2012 50 2017-2018   70 

2013 60 2018-2019   64 

2014 47 2019-2020  31 

2015 63 2020-2021 33 54 

2016 45 2021-2022 39 34 

2017 53 2022-2023 34 41 

2018 47 2023-2024 23 36 

2019 32 2024-2025 28 24 

2020 39 2025-2026 26 30 

2021 36 2026-2027 24 28 

2022 33 2027-2028 22 26 

2023 31 2028-2029 20 24 

2024 28 2029-2030 19 21 

2025 25 2030-2031 17 19 

Πίνακας 692: Πρόβλεψη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση τη γραμμική 
παλινδρόμηση, Δ.Ε. Σαπών 

Η διαχρονική εξέλιξη καθώς και τα αποτελέσματα των γεννήσεων και των 

εγγραφών στα νηπιαγωγεία απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα και είναι 

εμφανής η διαφορά μεταξύ των γεννηθέντων παιδιών και τον αριθμό των μαθητών 

που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι μακροπρόθεσμα ο αριθμός 

του μαθητικού πληθυσμού των νηπίων θα παρουσιάσει σταδιακή μείωση. 
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Εικόνα 669: Γραφική αναπαράσταση των γεννήσεων (πρόβλεψη με βάση την γραμμική 

παλινδρόμηση) και των εγγραφών στα νηπιαγωγεία με βάση το μέσο όρο του 

ποσοστού των εγγραφέντων νηπίων της προηγούμενης δεκαετίας 2011-2021. 

 

Μαθητικός πληθυσμός δημοτικών σχολείων – πρόγνωση εξέλιξης  

Την πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού στα δημοτικά σχολεία 

πραγματοποιήσαμε με δυο διαφορετικούς τρόπους: α) χρησιμοποιώντας τις 

γεννήσεις και το ποσοστό εκ των γεννηθέντων παιδιών που γράφτηκαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου και β) με βάση τον αριθμό των νηπίων και το ποσοστό των 

εγγραφών από τάξη σε τάξη, για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης.  

α) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τις γεννήσεις και το ποσοστό 

εγγραφών τους σε κάθε τάξη 

Σε πρώτη φάση υπολογίσαμε το μέσο όρο του ποσοστού των γεννηθέντων 

παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου για τα προηγούμενα 

δέκα έτη. Δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος Χ και φοίτησαν 

μετά από 6 χρόνια στην Α΄ τάξη, μετά από 7 χρόνια στη Β΄ τάξη κτλ, χρησιμοποιώντας 

τις γεννήσεις από το 2001 έως το 2014 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά 

σχολεία από το σχολικό έτος 2012-2013 έως το 2020-2021. 
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Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε 

τάξη του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Σαπών  
(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 86           42% 

2002 71         55% 55% 

2003 92       39% 48% 47% 

2004 103     24% 30% 30% 42% 

2005 95   29% 33% 28% 33% 37% 

2006 80 24% 31% 25% 34% 31% 35% 

2007 70 74% 41% 29% 30% 30% 30% 

2008 71 48% 41% 35% 34% 35% 41% 

2009 72 47% 51% 46% 42% 43% 43% 

2010 77 38% 32% 34% 36% 38%   

2011 53 47% 49% 47% 47%     

2012 50 54% 44% 48%       

2013 60 25% 27%         

2014 47 32%           

Μέσος Όρος 43% 39% 36% 36% 38% 41% 

Πίνακας 693: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού 
σχολείου της Δ.Ε. Σαπών, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Παρατηρούμε στον πίνακα ότι υπάρχει απόκλιση της τάξεως του 57%-64% 

μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο. Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανότατα σε μετακινήσεις πληθυσμού και σε 

ένα μεγάλο βαθμό στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στο μειονοτικό σχολείο. 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα στοιχεία των μαθητών 

συμπεριλαμβανόμενων και των μαθητών των μειονοτικών σχολείων και 

διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν και 

των παιδιών που πήγαν στο δημοτικό σχολείο μειώνεται στο 12-27%, ένα ποσοστό 

που είναι εξίσου μεγάλο. 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ 
Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη 

του δημοτικού σχολείου, Δ.Ε. Σαπών  
(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Έτος Γεννήσεις Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2001 86           71% 

2002 71         90% 90% 

2003 92       72% 72% 75% 

2004 103     60% 60% 59% 72% 

2005 95   68% 68% 64% 65% 67% 

2006 80 73% 73% 65% 68% 69% 73% 

2007 70 123% 87% 77% 74% 71% 71% 

2008 71 82% 79% 75% 72% 75% 80% 
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2009 72 90% 92% 85% 81% 82% 78% 

2010 77 83% 75% 78% 79% 78%   

2011 53 104% 100% 96% 96%     

2012 50 98% 90% 94%       

2013 60 58% 58%         

2014 47 83%           

Μέσος Όρος 88% 81% 78% 74% 73% 75% 

Πίνακας 694: Ποσοστό των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη του δημοτικού σχολείου 
της Δ.Ε. Σαπών χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Με τη βοήθεια του μέσου όρου των μαθητών που πήγαν στο δημοτικό 

σχολείο ανά τμήμα και των αποτελεσμάτων της πρόβλεψης των γεννήσεων με βάση 

τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών 

που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα δημοτικά σχολεία της Δημοτικής 

Ενότητας Σαπών.  

Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης όπου με μαύρο 

χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στα δημοτικά σχολεία 

ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης, με μπλε χρώμα 

απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία των γεννήσεων της 

ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα και με κόκκινο 

χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 

πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού 

των εγγραφέντων μαθητών ανά τμήμα. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Σαπών  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2006 80 2012-2013 19 28 25 36 39 36 183 

2007 70 2013-2014 52 25 31 31 44 39 222 

2008 71 2014-2015 34 29 20 27 31 43 184 

2009 72 2015-2016 34 29 20 27 31 43 184 

2010 77 2016-2017 29 37 25 21 25 35 172 

2011 53 2017-2018 25 25 33 24 21 28 156 

2012 50 2018-2019 27 26 26 30 25 21 155 

2013 60 2019-2020 15 22 25 28 31 29 150 

2014 47 2020-2021 15 16 24 25 29 31 140 

2015 63 2021-2022 27 18 21 18 20 32 136 

2016 45 2022-2023 19 24 17 21 19 22 123 

2017 53 2023-2024 23 17 22 17 23 21 123 

2018 47 2024-2025 20 20 16 22 18 25 122 

2019 32 2025-2026 14 18 19 16 24 19 110 

2020 39 2026-2027 17 12 17 19 17 26 108 

2021 36 2027-2028 16 15 11 17 20 19 97 

2022 33 2028-2029 14 14 14 11 18 22 93 
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2023 31 2029-2030 13 13 13 14 12 19 84 

2024 28 2030-2031 12 12 12 13 15 13 77 

Πίνακας 695: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Σαπών χωρίς τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της πρόβλεψης 

των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο όρο του 

ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών ανά τμήμα φοίτησης της Δ.Ε. Σαπών με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και  το μέσο όρο του 
ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη, Δ.Ε. Σαπών 

 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Γεννήσεις ΕΛΣΤΑΤ Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Έτος Γεννήσεις 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ τάξη  

Β΄ 
τάξη 

Γ΄ 
τάξη 

Δ΄ 
τάξη 

Ε΄ 
τάξη 

ΣΤ΄ 
τάξη 

Σύνολο 
μαθητών  

2006 80 2012-2013 58 65 62 66 64 61 376 

2007 70 2013-2014 86 58 65 62 66 64 401 

2008 71 2014-2015 58 61 52 61 61 69 362 

2009 72 2015-2016 65 56 54 54 62 74 365 

2010 77 2016-2017 64 66 53 52 55 64 354 

2011 53 2017-2018 55 58 61 51 50 58 333 

2012 50 2018-2019 49 53 60 58 53 50 323 

2013 60 2019-2020 35 45 51 61 59 57 308 

2014 47 2020-2021 39 37 49 51 62 56 294 

2015 63 2021-2022 56 38 47 37 39 58 274 

2016 45 2022-2023 40 51 37 44 37 40 248 

2017 53 2023-2024 47 36 49 35 44 38 249 

2018 47 2024-2025 41 43 35 47 35 45 246 

2019 32 2025-2026 28 38 41 33 46 35 223 

2020 39 2026-2027 34 26 37 39 33 47 217 

2021 36 2027-2028 32 31 25 35 39 34 196 

2022 33 2028-2029 30 29 30 24 35 40 187 

2023 31 2029-2030 27 27 28 29 24 35 170 

2024 28 2030-2031 25 25 26 27 29 24 155 

Πίνακας 696: Αποτελέσματα πρόβλεψης των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τις γεννήσεις και τον μέσο 
όρο του ποσοστού των γεννηθέντων παιδιών που φοίτησαν σε κάθε τάξη της Δ.Ε. Σαπών με τους 
μαθητές των μειονοτικών σχολείων. 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών για την 

επόμενη δεκαετία σε ποσοστό 45% στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων και σε ποσοστό περίπου 47% στα δημοτικά σχολεία με τους 

μαθητές των μειονοτικών σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα 

παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 
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επηρεάσουν τη μετακίνηση του πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα 

στην περιοχής είτε θετικά είτε αρνητικά. 

β) Πρόβλεψη του μαθητικού πληθυσμού με βάση τα νήπια και το ποσοστό των 

μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη 

Πρώτα υπολογίσαμε, για την προηγούμενη δεκαετία, το μέσο όρο του 

ποσοστού των μαθητών των δημοτικών σχολείων που γράφτηκαν από τάξη σε τάξη 

χρησιμοποιώντας τις εγγραφές των νηπίων από το σχολικό έτος 2011-2012 έως το 

2019-2020 και τις εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία από το σχολικό έτος 

2012-2013 έως το 2020-2021. Συγκεκριμένα υπολογίσαμε το ποσοστό των νηπίων 

που γράφτηκε στην Α΄ τάξη, το ποσοστό των μαθητών της Α΄ τάξης που γράφτηκε 

στην Β΄ τάξη κτλ.  

Ακολουθούν δύο πίνακες με τα ποσοστά των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, χωρίς και με τους μαθητές των 

μειονοτικών σχολείων, όπου παρατηρούμε ότι και στις δυο περιπτώσεις το ποσοστό 

των εγγραφών από το νηπιαγωγείο στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι 

μικρότερο, ενώ το ποσοστό των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, από 

την Α’ τάξη έως και την ΣΤ’, παρουσιάζουν το ίδιο περίπου ποσοστό μεταβολής. 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που 
εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σαπών  

(χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           122% 98% 

2009-2010         124% 100% 139% 

2010-2011       111% 87% 115% 113% 

2011-2012 44 43% 132% 80% 135% 93% 112% 

2012-2013 74 70% 56% 69% 105% 100% 100% 

2013-2014 90 38% 85% 86% 96% 104% 116% 

2014-2015 99 34% 109% 89% 91% 103% 100% 

2015-2016 69 42% 86% 104% 108% 104%   

2016-2017 72 35% 104% 96% 100%     

2017-2018 70 39% 81% 109%       

2018-2019 64 23% 107%         

2019-2020 31 48%           

Μέσος Όρος 41% 95% 93% 106% 105% 110% 

Πίνακας 697: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 
Σαπών, χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 
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Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων  που εγγράφονται 
από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σαπών  

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Σχολικό 
Έτος 

Νήπια Α΄ τάξη  Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη Ε΄ τάξη ΣΤ΄ τάξη 

2007-2008             100% 

2008-2009           100% 105% 

2009-2010         100% 98% 121% 

2010-2011       100% 94% 102% 103% 

2011-2012 44 132% 100% 90% 104% 102% 105% 

2012-2013 74 116% 71% 89% 96% 96% 100% 

2013-2014 90 64% 97% 95% 96% 104% 108% 

2014-2015 99 66% 102% 92% 95% 102% 95% 

2015-2016 69 93% 91% 103% 102% 102%   

2016-2017 72 76% 96% 96% 100%     

2017-2018 70 70% 92% 109%       

2018-2019 64 55% 106%         

2019-2020 31 126%           

Μέσος Όρος 89% 94% 97% 98% 101% 105% 

Πίνακας 698: Ποσοστό των μαθητών των δημοτικών σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. 
Σαπών, με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

Χρησιμοποιώντας το μέσο όρο του ποσοστού των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, τις εγγραφές των νηπίων και τα 

αποτελέσματα της πρόβλεψης των νηπίων με βάση την γραμμική παλινδρόμηση, 

υπολογίσαμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν τα επόμενα δέκα έτη στα 

δημοτικά σχολεία Δημοτικής Ενότητας Σαπών. 

Ακολουθούν πίνακες με τα αποτελέσματα της πρόβλεψης του μαθητικού 

πληθυσμού των δημοτικών σχολείων (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

και με) όπου με μαύρο χρώμα απεικονίζετε ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών 

στα δημοτικά σχολεία ανά τμήμα που μας διατέθηκαν από τη Διεύθυνση Π.Ε. 

Ροδόπης, με μπλε χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των μαθητών σύμφωνα με τα 

στοιχεία των γεννήσεων της ΕΛΣΤΑΤ και του ποσοστού των μαθητών που 

εγγράφονται από τάξη σε τάξη και με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται η πρόβλεψη των 

μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόβλεψης των γεννήσεων βάσει της 

γραμμικής παλινδρόμησης και του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από 

τάξη σε τάξη. 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού 
των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σαπών  

 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό 
έτος 

Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη  
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών  

2011-2012 44 2012-2013 19 28 25 36 39 36 183 

2012-2013 74 2013-2014 52 25 31 31 44 39 222 
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2013-2014 90 2014-2015 34 29 20 27 31 43 184 

2014-2015 99 2015-2016 34 29 20 27 31 43 184 

2015-2016 69 2016-2017 29 37 25 21 25 35 172 

2016-2017 72 2017-2018 25 25 33 24 21 28 156 

2017-2018 70 2018-2019 27 26 26 30 25 21 155 

2018-2019 64 2019-2020 15 22 25 28 31 29 150 

2019-2020 31 2020-2021 15 16 24 25 29 31 140 

2020-2021 54 2021-2022 22 14 15 25 26 32 135 

2021-2022 47 2022-2023 20 21 13 16 27 29 125 

2022-2023 56 2023-2024 23 19 20 14 17 29 121 

2023-2024 49 2024-2025 20 22 17 21 15 18 113 

2024-2025 34 2025-2026 14 19 20 18 22 16 110 

2025-2026 41 2026-2027 17 13 18 22 19 24 113 

2026-2027 38 2027-2028 16 16 12 19 23 21 107 

2027-2028 35 2028-2029 15 15 15 13 20 25 102 

2028-2029 32 2029-2030 13 14 14 16 14 22 92 

2029-2030 29 2030-2031 12 13 13 15 17 15 84 

Πίνακας 699: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο του 
ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Σαπών χωρίς τους μαθητές των 
μειονοτικών σχολείων 

Πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και τον μέσο όρο του ποσοστού των 
μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη, Δ.Ε. Σαπών 

(με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων) 

Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία 

Εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία 

Σχολικό έτος Νήπια 
Σχολικό 

έτος 
Α΄ 

τάξη 
Β΄ 

τάξη 
Γ΄ 

τάξη 
Δ΄ 

τάξη 
Ε΄ 

τάξη 
ΣΤ΄ 

τάξη 
Σύνολο 

μαθητών 

2011-2012 44 2012-2013 58 65 62 66 64 61 376 

2012-2013 74 2013-2014 86 58 65 62 66 64 401 

2013-2014 90 2014-2015 58 61 52 61 61 69 362 

2014-2015 99 2015-2016 65 56 54 54 62 74 365 

2015-2016 69 2016-2017 64 66 53 52 55 64 354 

2016-2017 72 2017-2018 55 58 61 51 50 58 333 

2017-2018 70 2018-2019 49 53 60 58 53 50 323 

2018-2019 64 2019-2020 35 45 51 61 59 57 308 

2019-2020 31 2020-2021 39 37 49 51 62 56 294 

2020-2021 54 2021-2022 48 37 36 48 51 65 285 

2021-2022 47 2022-2023 42 45 36 35 49 54 260 

2022-2023 56 2023-2024 49 39 44 35 35 51 253 

2023-2024 49 2024-2025 44 46 38 43 35 37 243 

2024-2025 34 2025-2026 30 41 45 37 43 37 233 

2025-2026 41 2026-2027 36 28 40 44 38 45 231 

2026-2027 38 2027-2028 34 34 27 39 44 39 218 

2027-2028 35 2028-2029 31 32 33 27 39 47 208 

2028-2029 32 2029-2030 29 29 31 32 27 41 189 

2029-2030 29 2030-2031 26 27 28 30 33 28 172 

Πίνακας 700: Αποτελέσματα της πρόβλεψη των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία με βάση τα νήπια και το μέσο όρο 
του ποσοστού των μαθητών που εγγράφονται από τάξη σε τάξη της Δ.Ε. Σαπών με τους μαθητές των 
μειονοτικών σχολείων 



1405 
 

Παρατηρώντας και τους δύο προηγούμενους πίνακες με τα αποτελέσματα της 

πρόβλεψης των μαθητών των δημοτικών σχολείων για την επόμενη δεκαετία, 

διαπιστώνουμε ότι θα σημειωθεί σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών σε 

ποσοστό 40% στα δημοτικά σχολεία χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

και σε ποσοστό περίπου 41% στα δημοτικά σχολεία με τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες, δηλαδή δεν 

θα σημειωθούν απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν τη μετακίνηση του 

πληθυσμού, τη θνησιμότητα και τη γεννητικότητα στην περιοχής είτε θετικά είτε 

αρνητικά. 

Η διαχρονική εξέλιξη των μαθητών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε Σαπών 

καθώς και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με βάση τις δυο προαναφερόμενες 

μεθόδους απεικονίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει 

μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δυο μεθόδων πρόβλεψης των μαθητών. Επίσης είναι 

εμφανής η μεγάλη μείωση των μαθητών από το 2014-15 έως σήμερα η οποία θα 

συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

θα αλλάξει σημαντικά η υφιστάμενη κατάσταση και ότι δεν θα συμβούν απρόβλεπτα 

γεγονότα στην περιοχή. 

 
Εικόνα 19: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Σαπών από το 

σχολικό έτος 2012-13 έως το 2030-31 (χωρίς τους μαθητές των μειονοτικών 

σχολείων. 
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Εικόνα 20: Γραφική απεικόνιση των εγγραφών στα δημοτικά σχολεία της Δ.Ε. Σαπών από το σχολικό 

έτος 2012-13 έως το 2030-31 (με τους μαθητές των μειονοτικών σχολείων 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων νηπιαγωγείων – Βασικοί δείκτες  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΣΑΠΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 22 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας (επιφάνειας 57 και 58 τ.μ. αντίστοιχα) και επαρκή αύλειο 

χώρο.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΣΑΠΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με δύο (2) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 44 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο, διαθέτει δύο (2) 

αίθουσες διδασκαλίας που η καθεμιά έχει επιφάνεια 56 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΩΝ  

Οργανικά διθέσιο. Λειτουργεί με ένα (1) τμήμα διδασκαλίας στο οποίο φοιτούν 21 

νήπια. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. Διαθέτει μία (1) 

αίθουσα διδασκαλίας επιφάνειας 79 τ.μ. και επαρκή αύλειο χώρο. 
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Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων νηπιαγωγείων  

Από τα στοιχεία της έρευνας καταλήγουμε στις παρακάτω διαπιστώσεις για τα 

διδακτήρια των νηπιαγωγείων ανά δημοτική ενότητα:   

Στη Δ.Ε. Σαπών λειτουργούν τρία (3) νηπιαγωγεία με τέσσερα (4) τμήματα 

διδασκαλίας.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει αίθουσα βιβλιοθήκης – δραστηριοτήτων.  

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει πολυδύναμο χώρο. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει χώρο ανάπαυσης. 

✓ Κανένα νηπιαγωγείο δεν διαθέτει κουζίνα – τραπεζαρία. 

✓ Τα Νηπιαγωγεία διαθέτουν πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας. 

✓ Όλα τα νηπιαγωγεία διαθέτουν επαρκείς αύλειους χώρους. 

 
Εικόνα 670: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Σαπών 

 

Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων νηπιαγωγείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων νηπιαγωγείων.  
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o Τον αριθμό των νηπίων που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει των 

κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ και των Διεθνών 

προδιαγραφών. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

νηπιαγωγείων (αριθμός νηπίων ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια χωρητικότητας, όπου αυτές 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών 

διδασκαλίας των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία 

των νηπιαγωγείων. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

νηπιαγωγείου: 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο ΣΑΠΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 38 έως 46. 

ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2ο ΣΑΠΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία δύο (2) τμημάτων διδασκαλίας με εύρος διακύμανσης 

μέγιστου αριθμού φοιτώντων νηπίων από 38 έως 46.  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΩΝ  

Είναι δυνατή η λειτουργία ενός (1) τμήματος διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό 25 

φοιτώντων νηπίων. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη 

Δ.Ε. Σαπών είναι δυνατή η λειτουργία πέντε (5) τμημάτων διδασκαλίας, στους 

οικισμούς Σαπών και Άμφιων, στα οποία μπορούν να φοιτήσουν μέχρι 117 νήπια. 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤ

Α 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 

(2,5 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΗΠΙΩΝ  

(3 ΤΜ/ΝΗΠΙΟ) 
1ο ΣΑΠΩΝ 1 22 2 46 38 

2ο ΣΑΠΩΝ 2 44 2 46 38 

ΑΜΦΙΩΝ 1 21 1 25 25 

ΣΥΝΟΛΟ 4 87 5 117 101 

Πίνακας 701: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Σαπών και αποτύπωση της λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 671: Συμπεράσματα για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων στη Δ.Ε. Σαπών 

 

Κατάσταση διδακτηρίων δημόσιων δημοτικών σχολείων – Βασικοί 

δείκτες   

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΑ 12/ΘΕΣΙΟ) 

Στο σχολείο λειτουργούν δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας, ολοήμερο απογευματινό 

πρόγραμμα, Τμήμα Ένταξης και Τάξη Υποδοχής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν 

140 μαθητές. 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Το δημοτικό σχολείο διαθέτει: 

Δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας που πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

o Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας επιφάνειας 21, 20 και 7 τ.μ. αντίστοιχα. 

o Αίθουσα επιφάνειας 49 τ.μ., για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος. 

o Εργαστήριο Πληροφορικής επιφάνειας 49 τ.μ. 

o Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών επιφάνειας 70 τ.μ. 

o Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων επιφάνειας 140 τ.μ. 

o Αίθουσα επιφάνειας 21 τ.μ., για τη λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

o Αίθουσα επιφάνειας 21 τ.μ., για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

o Αίθουσα επιφάνειας 20 τ.μ., για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 
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Το σχολείο διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο. 

 

Διαπιστώσεις για τα διδακτήρια των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Στον οικισμό των Σαπών λειτουργεί ένα (1) διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο στο 

οποίο λειτουργούν δέκα (10) τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 140 μαθητές. Το 

σχολείο λειτουργεί σε δημόσιο ιδιόκτητο χώρο. 

✓ Δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας. 

✓ Διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία του ολοημέρου (σίτιση, ανάπαυση κ.λπ.). 

✓ Διαθέτει Εργαστήριο Πληροφορικής. 

✓ Διαθέτει Εργαστήριο Φ.Ε. 

✓ Διαθέτει αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

✓ Διαθέτει αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης. 

✓ Διαθέτει ικανοποιητικό αύλειο χώρο. 

✓ Διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία της Τάξης Υποδοχής. 

✓ Διαθέτει αίθουσα για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

 
Εικόνα 672: Ύπαρξη βασικών κριτηρίων στο διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Σαπών 
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Συμπεράσματα για τη λειτουργία των δημόσιων δημοτικών σχολείων 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

o Τις διαπιστώσεις της έρευνας για την κατάσταση των διδακτηρίων των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων.  

o Τον αριθμό των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, βάσει 

των κριτηρίων χωρητικότητας του οδηγού μελετών ΚτΥπΑΕ. 

o Την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργικότητα των 

δημοτικών σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα). 

o Τις μικρές παρεκκλίσεις στα κριτήρια λειτουργικότητας των δημοτικών 

σχολείων (αριθμός μαθητών ανά τμήμα), όπου αυτές απαιτούνται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας 

των διδακτηρίων και να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των 

σχολείων. 

o Τον μέσο όρο του αριθμού φοιτώντων ανά τμήμα διδασκαλίας σε κάθε 

σχολική μονάδα τα τελευταία πέντε (5) σχολικά έτη. 

Καταλήγουμε στα παρακάτω συμπεράσματα για τη λειτουργία κάθε 

δημοτικού σχολείου: 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ 

Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα με δεκατέσσερις (14) αίθουσες 

διδασκαλίας.  

Μέγιστος αριθμός μαθητών βάσει του βασικού κριτηρίου χωρητικότητας: 350 

μαθητές.  

Κατά την τελευταία πενταετία και σύμφωνα με τα στοιχεία φοίτησης των μαθητών, ο 

αριθμός φοιτώντων ανά τμήμα ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 17 μαθητές. 

Αριθμός μαθητών βάσει των στατιστικών δεδομένων: 238 μαθητές.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

Υφιστάμενη κατάσταση 
(σήμερα)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά 
κριτήρια της έρευνας  

Μέγιστος 
αριθμός 
μαθητών 

βάσει 
εγγραφών 

5/ετίας 
Τμήματα 

διδασκαλίας 
Μαθητές 

Τμήματα 
διδασκαλίας 

Μέγιστος αριθμός 
μαθητών 

ΔΙΑΠΟΛ. 
ΣΑΠΩΝ 

10 140 14 350 238  

ΣΥΝΟΛΟ 10 140 14 350 238 

Πίνακας 702: Σημερινή λειτουργία του διαπολιτισμικού δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Σαπών και αποτύπωση της  
λειτουργίας του βάσει των κριτηρίων της έρευνας 
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Εικόνα 673: Συμπεράσματα για τη λειτουργία του διαπολιτισμικού δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Σαπών 

 

Τελική πρόταση  

Δημόσια Νηπιαγωγεία  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία των τριών (3) δημόσιων νηπιαγωγείων, σύμφωνα με 

την οποία λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα διδασκαλίας στα οποία φοιτούν 

87 νήπια. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας σύμφωνα με τα οποία στα 

υπάρχοντα δημόσια νηπιαγωγεία δύνανται να λειτουργήσουν 5 τμήματα 

διδασκαλίας και να φοιτήσουν μέχρι 117 νήπια. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σαπών, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Σαπών, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Θεωρούμε ότι τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στη Δ.Ε. Σαπών 

επαρκούν για καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των νηπίων της ευρύτερης περιοχής. 

Προτείνουμε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μελλοντικής φοίτησης των νηπίων 

από τον οικισμό Άμφια και από τους γειτονικούς οικισμούς ένα από τα δύο 
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νηπιαγωγεία των Σαπών, τα οποία λειτουργούν ως διθέσια και με ολοήμερο 

απογευματινό πρόγραμμα.   

Επισημαίνουμε βέβαια το γεγονός ότι στα λειτουργούντα δημόσια 

νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν όλοι οι επιπλέον χώροι, οι οποίοι προβλέπονται από τις 

προδιαγραφές της ΚτΥπΑΕ (Οδηγός Μελετών της ΚτΥπ ΑΕ). 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 3 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 
- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 4 ΤΜΗΜΑΤΑ 5 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

87 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 

από 101 
έως 117 

ΝΗΠΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 703: Σημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων της Δ.Ε. Σαπών, αποτύπωση λειτουργίας τους βάσει των 
κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 

 
Εικόνα 674: Πρόταση της έρευνας για τα νηπιαγωγεία της Δ.Ε. Σαπών 

επαρκούν 
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Εικόνα 675: Γεωγραφική κατανομή των νηπιαγωγείων του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών 

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

Α) Τη σημερινή λειτουργία του δημόσιου διαπολιτισμικού δημοτικού σχολείου 

στον οικισμό των Σαπών, σύμφωνα με την οποία λειτουργούν δέκα (10) 

τμήματα διδασκαλίας και φοιτούν 140 μαθητές. 

Β) Τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της έρευνας που διατυπώθηκαν  για 

κάθε σχολική μονάδα σύμφωνα με τα οποία στο συγκεκριμένο δημόσιο 

διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο δύνανται να λειτουργήσουν 14 τμήματα 

διδασκαλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό φοιτώντων ανά τμήμα κατά την 

τελευταία πενταετία, στα παραπάνω τμήματα δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 

238 μαθητές ενώ λαμβάνοντας υπόψη τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά 

τμήμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δύνανται να φοιτήσουν μέχρι 350 

μαθητές. 

Γ) Την πρόβλεψη των γεννήσεων στη Δ.Ε. Σαπών, όπως αυτή διατυπώνεται στην 

έρευνά μας. 

Δ) Την πρόβλεψη εξέλιξης του μαθητικού πληθυσμού στη Δ.Ε. Σαπών, όπως αυτή 

διατυπώνεται στην έρευνά μας. 

Ε) Το γεγονός ότι κατά την τελευταία τετραετία ο μέσος όρος φοιτώντων ανά 

τμήμα ανέρχεται στους 17 περίπου μαθητές. 

Θεωρούμε ότι το υπάρχον δημόσιο διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο επαρκεί 

για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών της περιοχής.  
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ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

- 

ΤΜΗΜΑΤΑ 10 ΤΜΗΜΑΤΑ 14 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
- 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΦΟΙΤΟΥΝ 

140 

ΕΥΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 

ΚΥΜΑΝΘΕΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΩΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

από 238 
έως 350 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ 

- 

Πίνακας 704: Σημερινή λειτουργία του διαπολιτισμικού δημοτικού σχολείου της Δ.Ε. Σαπών, αποτύπωση της  
λειτουργίας του βάσει των κριτηρίων της έρευνας και διατύπωση της σχετικής πρότασης 

 

 
Εικόνα 676: Πρόταση της έρευνας για το διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο της Δ.Ε. Σαπών 

 
Εικόνα 677: Γεωγραφική κατανομή δημοτικών σχολείων του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών 

επαρκεί 
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Εικόνα 678: Γεωγραφική κατανομή δημόσιων και μειονοτικών δημοτικών σχολείων του Δήμου Μαρώνειας – 

Σαπών 

 

Σύνοψη 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές προτάσεις της έρευνας για τα δημόσια 

διδακτήρια όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών, 

συνοψίζουμε την πρόταση και τις επισημάνσεις μας για την αναγκαιότητα 

υλοποίησης των παρακάτω:  

➢ Να εξεταστεί η δυνατότητα φοίτησης των νηπίων από τον οικισμό Βέννα (το 

οποίο λειτουργεί σε αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ) και από τους γειτονικούς οικισμούς, 

στο νηπιαγωγείο της Ξυλαγανής. 

➢ Να εξεταστεί το ενδεχόμενο φοίτησης των νηπίων από τον οικισμό Άμφια και 

από τους γειτονικούς οικισμούς, σε ένα από τα δύο νηπιαγωγεία των Σαπών, 

τα οποία λειτουργούν ως διθέσια και με ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα.  

➢ Να εξευρεθεί – διαμορφωθεί χώρος για τη λειτουργία εργαστηρίου 

πληροφορικής στο Δ.Σ. Ξυλαγανής. 
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΣΥΝΟΨΗ  
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Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αποτύπωση της σημερινής 

λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (σχολικές μονάδες, μαθητικός πληθυσμός), η διερεύνηση και 

ανάλυση των μεταβολών που έχουν σημειωθεί στον βασικό δείκτη λειτουργίας τους 

εκπαιδευτικού συστήματος, την εξέλιξη των γεννήσεων και κατ’ επέκταση του 

μαθητικού πληθυσμού σε κάθε δημοτική ενότητα, η διερεύνηση και η ανάλυση των 

επιπτώσεων των δημογραφικών μεταβολών που έχουν σημειωθεί, από το 2001 και 

μετά, στη μελλοντική εξέλιξη και προοπτική του μαθητικού δυναμικού και, τέλος, η 

ανάδειξη της κτηριολογικής κατάστασης όλων των διδακτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη 

προϋποθέσεις και κριτήρια μέσω των οποίων επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται η 

σύγχρονη και εύρυθμη λειτουργία τους.  

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας αφορούν στα εξής: 

Ο αριθμός των σχολικών μονάδων από το 2010 και εντεύθεν βαίνει 

μειούμενος. Το 25% των νηπιαγωγείων και το 27% των δημοτικών σχολείων που 

λειτουργούσαν το 2009 δεν λειτουργούν πλέον. Τούτο οφείλεται αφενός στη μείωση 

του μαθητικού πληθυσμού και στην υλοποίηση διαδικασιών εξορθολογισμού, 

αφετέρου στη δημοσιονομική προσαρμογή λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα 

μας μετά το 2010. Για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται νέα μείωση του αριθμού των 

σχολικών μονάδων καθώς αυτή τη χρονική στιγμή ογδόντα δύο (82) νηπιαγωγεία 

λειτουργούν οριακά ως μονοθέσια με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό νηπίων 

(έχουν λιγότερα από 14 νήπια) ενώ τα πενήντα δύο (52) εξ αυτών έχουν λιγότερα από 

11 νήπια και τα δεκατρία (13) λιγότερα από 6 νήπια. Επίσης, είκοσι επτά (27) 

νηπιαγωγεία λειτουργούν οριακά, ως προς τον αριθμό των φοιτώντων νηπίων, ως 

διθέσια αλλά αν δεν αλλάξει κάτι σημαντικά, πολύ σύντομα θα συνεχίσουν τη 

λειτουργία τους ως μονοθέσια. Όσον αφορά στα δημοτικά σχολεία, αυτή τη χρονική 

στιγμή λειτουργούν είκοσι ένα (21) ολιγοθέσια με λιγότερους από 40 μαθητές.  

Ο μαθητικός πληθυσμός στα νηπιαγωγεία μειώθηκε από το 2013 μέχρι 

σήμερα σε ποσοστό 18% ενώ ο μαθητικός πληθυσμός στα δημοτικά σχολεία στο 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα μειώθηκε σε ποσοστό 5%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη 

μείωση των γεννήσεων που σε επίπεδο Περιφέρειας, από το 2000 μέχρι και σήμερα, 

ανέρχεται σε ποσοστό 33% και στην εξωτερική μετανάστευση πολλών οικογενειών, 

κυρίως αλλοδαπών μαθητών, μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2011.  

Η μείωση των γεννήσεων θα εξακολουθήσει να υφίσταται σύμφωνα με τις 

προγνώσεις της έρευνάς μας και κατά τα επόμενα έτη, μέχρι το 2030. Σύμφωνα με τις 

παραπάνω προγνώσεις μας, η μείωση των γεννήσεων το 2030 σε σχέση με αυτές του 

2019 θα ανέρχεται στο ποσοστό του 11% το αισιόδοξο σενάριο και 43% το 

απαισιόδοξο σενάριο. 

Οι επιπτώσεις της μείωσης των γεννήσεων, που έχει σημειωθεί από το 2010 

και έπειτα, και θα συνεχίζεται μέχρι και το 2030, αναμένεται να επηρεάσουν 
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σημαντικά την εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού και να μεταβάλλουν ριζικά το 

συνολικό τοπίο του εκπαιδευτικού συστήματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 

ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Όσον αφορά στις σχολικές υποδομές, αυτές παρουσιάζουν σημαντικές 

ελλείψεις και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

ενός σύγχρονου σχολείου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα της έρευνας προτείνεται η μεταστέγαση δεκαεννέα (19) 

νηπιαγωγείων (ποσοστό 6% επι του συνόλου) σε δημόσιους ιδιόκτητους χώρους, 

λόγω ακαταλληλότητας των αιθουσών όπου λειτουργούν (μισθωμένοι χώροι). 

Επιπρόσθετα, προτείνεται η κατάργηση τριάντα τεσσάρων (34) τμημάτων 

διδασκαλίας σε είκοσι (20) νηπιαγωγεία, λόγω ακαταλληλότητας των αιθουσών όπου 

λειτουργούν (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, πολύ μικρές αίθουσες, μισθωμένοι χώροι κ.λπ.). Οι 

παραπάνω προτάσεις αφορούν νηπιαγωγεία τα οποία στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία λειτουργούν σε αστικά κέντρα. Επίσης, σε σαράντα δύο (42) 

νηπιαγωγεία, κυρίως σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων, μπορούν να αξιοποιηθούν 

οι επιπλέον αίθουσες που διαθέτουν και να λειτουργήσουν με περισσότερα τμήματα. 

Όσον αφορά στη λειτουργία των αιθουσών διδασκαλίας σε σχέση με το βασικό 

κριτήριο χωρητικότητας (φοίτηση 25 νηπίων σε μία αίθουσα διδασκαλίας 

χωρητικότητας τουλάχιστον 2,5 τ.μ./νήπιο), συμπεραίνουμε ότι μόλις το 37% των 

αιθουσών διδασκαλίας (195 επί συνόλου 524) προσεγγίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό 

το παραπάνω κριτήριο. Τέλος, ως προς τις επιπλέον αίθουσες που διαμορφώνουν τη 

λειτουργία ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου, μόνο τρία (3) νηπιαγωγεία διαθέτουν 

αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης – Δραστηριοτήτων (ποσοστό 1%), είκοσι τέσσερα (24) 

αίθουσα ανάπαυσης (ποσοστό 8%), εξήντα (60) Πολυδύναμο Χώρο (ποσοστό 20%) και 

εκατόν δέκα (110) κουζίνα – τραπεζαρία (ποσοστό 36%).  

Στην περίπτωση των δημοτικών σχολείων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 

έρευνας, προτείνεται η μεταστέγαση ενός (1) δημοτικού σχολείου, λόγω 

ακαταλληλότητας των χώρων όπου λειτουργεί ενώ επιπρόσθετα προτείνεται  η 

κατάργηση εκατό (100) τμημάτων διδασκαλίας σε σαράντα εννέα (49) δημοτικά 

σχολεία (στη συντριπτική τους πλειοψηφία σχολείων αστικών κέντρων), λόγω 

ακαταλληλότητας των αιθουσών όπου λειτουργούν (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ, πολύ μικρές 

αίθουσες που δεν πληρούν το κριτήριο χωρητικότητας κ.λπ.. Επίσης, σε τριάντα εννέα 

(39) δημοτικά σχολεία, κυρίως σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων, μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι επιπλέον αίθουσες που διαθέτουν και να λειτουργήσουν με 

περισσότερα τμήματα. Τέλος, όσον αφορά στη λειτουργία των επιπλέον αιθουσών 

που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής αξίας του διδακτηρίου και το 

καταστούν λειτουργικό και σύγχρονο, μόλις μία στις τρεις, περίπου, σχολικές μονάδες 

διαθέτει κάποια επιπλέον αίθουσα (Σχολικής Βιβλιοθήκης, αίθουσα για τη λειτουργία 

του Ολοήμερου προγράμματος, Γυμναστήριο, αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων κ.ά.). 

Πολύ λίγα σχολεία διαθέτουν εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και ελάχιστα 
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διαθέτουν αίθουσα για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, αίθουσα για τη διδασκαλία 

Μουσικής και εργαστήρια Εικαστικών. Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι 

στο 79% των δημοτικών σχολείων (167 επί συνόλου 211) λειτουργεί εργαστήριο 

Πληροφορικής.  

Η πρόκληση της μελλοντικής εξέλιξης 
 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι προοπτικές 

εξέλιξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης εξαρτώνται από την αντιμετώπιση των δύο βασικών προκλήσεων:  

Την πρόκληση του δημογραφικού προβλήματος  

Οι επιπτώσεις της δημογραφικής μεταβολής εξαιτίας της μείωσης των 

γεννήσεων και της αύξησης της μετανάστευσης, κυρίως μετά την έναρξη της 

οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, αποτυπώνονται ήδη στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και όπως δείχνουν τα προγνωστικά μας μοντέλα αναμένεται σε πολλές 

περιπτώσεις να ενταθούν κατά την επόμενη δεκαετία.   

Την πρόκληση της αποτελεσματικότητας και της συνεχούς βελτίωσης της 

ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου 

Η αποτελεσματικότητα και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του 

παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου σχετίζεται, σύμφωνα και με τα στοιχεία της 

Έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ΕΕ, 2019), με την παροχή προσιτής και ποιοτικής εκπαίδευσης, με την 

αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τη σχολική διαρροή, με την προώθηση 

συνεργατικών νοοτροπιών εντός του σχολείου, με την ανάπτυξη των ψηφιακών 

δεξιοτήτων μέσω της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών και με την 

ένταξη όλων των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, με ταυτόχρονη διασφάλιση 

ίσων ευκαιριών μέσα από στοχευμένες δράσεις και λήψεις αποφάσεων για 

συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες αλλά και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές με 

ιδιαίτερες συνθήκες.   
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Οι προτάσεις 
 

Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της μελλοντικής εξέλιξης που 

περιγράφηκαν προηγουμένως, πρέπει να αποφασιστούν ριζικές και καινοτόμες 

παρεμβάσεις. Καταρχάς πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις σε κεντρικό 

επίπεδο και να σημειωθούν παρεμβάσεις και ριζικές αλλαγές, εθνικής 

προτεραιότητας, με στόχο τη μεταβολή των δημογραφικών δεδομένων και την 

αναστροφή της συνεχόμενης τάσης μείωσης των γεννήσεων και της συρρίκνωσης, 

κατ’ επέκταση, του εκπαιδευτικού συστήματος. Εκτός από τα παραπάνω, πρέπει και 

το εκπαιδευτικό σύστημα να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να προετοιμαστεί 

για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσής του λόγω των επιπτώσεων της 

υπογεννητικότητας. Παράλληλα και σε ό,τι αφορά στη λειτουργία ενός σύγχρονου και 

αποτελεσματικού δημόσιου σχολείου που θα προσβλέπει στη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, απαιτούνται σημαντικές και 

καινοτόμες παρεμβάσεις σε θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματική 

λειτουργία των σχολείων (ανάπτυξη αυτονομίας, Προγράμματα Σπουδών, Ωρολόγια 

Προγράμματα, αναλογία αριθμού μαθητών και εκπαιδευτικών, αριθμός μαθητών ανά 

σχολική μονάδα, στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικό προσωπικό και 

κατάλληλη αξιοποίησή του, στελέχωση των σχολείων με βοηθητικό και διοικητικό 

προσωπικό και, τέλος, ορθή διαχείριση του δικτύου των σχολικών υποδομών). 

 

Χρήση των διδακτηρίων 

Ο φυσικός χώρος μάθησης, το σχολείο, είναι αυτός που μπορεί να υποστηρίξει 

τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τα προγράμματα σπουδών, τη διδασκαλία 

και τη μάθηση, στο πλαίσιο λειτουργίας ενός σύγχρονου και καινοτόμου 

εκπαιδευτικού συστήματος. Για να μπορεί όμως το διδακτήριο να επηρεάζει θετικά 

τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να τυγχάνει συστηματικής υποστήριξης και 

υλοποίησης διαδικασιών συνεχούς βελτίωσης από όλους τους φορείς που 

εμπλέκονται στη λειτουργία του. 

Με την παρούσα έρευνα συλλέξαμε και αναλύσαμε πληροφορίες για τη χρήση 

των χώρων διδασκαλίας όλων των διδακτηρίων, με σκοπό να μην προβούμε σε απλές 

προτάσεις αξιοποίησης των υφιστάμενων χώρων αλλά να προσδιορίσουμε τι 

λειτουργεί εύρυθμα και τι όχι, πώς τα σχολεία θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά τους διαθέσιμους χώρους τους και πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μεγιστοποιώντας την 

αποτελεσματική χρήση των διδακτηρίων, βελτιώνοντας έτσι τους δείκτες που 

σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου σχολείου πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.    

Από τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύεται η ανάγκη αντιμετώπισης 

όλων των προβλημάτων και των ελλείψεων των σχολικών υποδομών στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εφόσον ακολουθήσουν οι έγκαιρες διορθωτικές 
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παρεμβάσεις των αρμόδιων φορέων, θα αντιμετωπιστούν πολλά από τα χρόνια 

προβήματα που σχετίζονται με τα διδακτήρια και δυσχεραίνουν τη λειτουργία των 

σχολείων. Οι προτάσεις της έρευνας για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 

ελλείψεων διαμορφώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω άξονες:  

➢ Λειτουργία ενός σχολείου που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις 

προκλήσεις του μέλλοντος, προσανατολισμένο στις νέες συνθήκες και 

έγκαιρα προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της 

υπογεννητικότητας και της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού, 

βελτιώνοντας συνεχώς την ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού 

έργου. 

➢ Δημιουργία νέων σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων. 

➢ Παύση της λειτουργίας, όπου αυτό είναι εφικτό, των προσωρινών 

εγκαταστάσεων (αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ) καθώς και αυτών που 

λειτουργούν σε μισθωμένους χώρους. 

➢ Εξασφάλιση αιθουσών διδασκαλίας που θα πληρούν τα κριτήρια 

χωρητικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

➢ Εξασφάλιση επιπλέον αιθουσών για τη λειτουργία πρόσθετων 

τμημάτων διδασκαλίας και χώρων που είναι απαραίτητοι για την 

υποστήριξη μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης του 21ου 

αιώνα. 

➢ Μετατροπές και διαμορφώσεις χώρων εντός των υφιστάμενων 

διδακτηρίων, προκειμένου να εξασφαλιστούν σύγχρονες αίθουσες 

διδασκαλίας. 

➢ Ενίσχυση της λειτουργικής βελτίωσης των διδακτηρίων κυρίως σε 

εργαστηριακές υποδομές για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας. 

➢ Αποσυμφόρηση σχολικών μονάδων με μεγάλο αριθμό μαθητών και 

τμημάτων, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές. 

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω αξόνων και σύμφωνα με την ανάλυση των 

συμπερασμάτων της έρευνας, προτείνονται τα εξής:  

1. Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας σύμφωνα με τα κριτήρια που 

τέθηκαν στην έρευνα και σχετίζονται με την επιφάνεια κάθε αίθουσας 

διδασκαλίας και τον μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών ανά τμήμα.  

 

2. Η κατασκευή και λειτουργία: 

➢ Είκοσι εννέα (29) σύγχρονων διδακτηρίων για τη λειτουργία 

νηπιαγωγείων.  

➢ Οκτώ (8) σύγχρονων διδακτηρίων για τη λειτουργία δημοτικών 

σχολείων. 
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➢ Τεσσάρων (4) σύγχρονων διδακτηρίων για τη λειτουργία 

νηπιαγωγείων, εφόσον κριθεί εφικτή και αποτελεσματική η λειτουργία 

τους ύστερα από συγχώνευση συγκεκριμένων νηπιαγωγείων. 

➢ Ενός (1) σύγχρονου διδακτηρίου για τη λειτουργία νηπιαγωγείου, 

εφόσον κριθεί εφικτή η ίδρυση νηπιαγωγείου σε συγκεκριμένο 

οικισμό. 

➢ Δεκαέξι (16) αιθουσών διδασκαλίας, ως προθήκη στις υπάρχουσες 

αίθουσες διδασκαλίας επτά (7) δημοτικών σχολείων. 

➢ Σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας στους χώρους των σχολικών 

μονάδων όπου είναι εγκατεστημένες προσωρινές αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

 

3. Οι παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, ώστε να επιτευχθεί:  

➢ Η μείωση του μαθητικού δυναμικού συγκεκριμένων νηπιαγωγείων και 

δημοτικών σχολείων που έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών και τμημάτων 

διδασκαλίας. 

➢ Η μη αύξηση του αριθμού μαθητών συγκεκριμένων νηπιαγωγείων και 

δημοτικών σχολείων, στα οποία ο αύλειος χώρος δεν είναι επαρκής. 

➢ Η εξέταση της δυνατότητας συγχώνευσης συγκεκριμένων 

νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, προκειμένου να επιτευχθεί η 

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.  

➢ Η εξεύρεση χώρων (σε συγκεκριμένα χωριά και απομακρυσμένους 

οικισμούς), ώστε να μη λειτουργούν νηπιαγωγεία σε προσωρινές 

αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. 

➢ Η διαμόρφωση χώρων σε συγκεκριμένα νηπιαγωγεία και δημοτικά 

σχολεία, για τη λειτουργία πρόσθετων τμημάτων διδασκαλίας. 

➢ Η διαμόρφωση χώρων για τη λειτουργία εργαστηρίων πληροφορικής 

και στα δημοτικά σχολεία όπου αυτά δεν λειτουργούν. 

➢ Η αναπροσαρμογή των σχολικών περιφερειών, όπου αυτό απαιτείται, 

προκειμένου να επιτευχθεί η αναλογικότερη και ορθολογικότερη 

κατανομή του μαθητικού πληθυσμού.  

 

Επίσης, εκτός από τις παραπάνω προτάσεις, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα 

των απαραίτητων παρεμβάσεων που σχετίζονται με τις ψηφιακές υποδομές των 

διδακτηρίων, την ενεργειακή αναβάθμισή τους και την ενίσχυση της 

προσβασιμότητάς τους για άτομα με αναπηρία.  

Τέλος, είναι αυτονόητο πως απαιτούνται συνεχείς και επαρκείς εργασίες 

ελέγχου και συντήρησης όλων των διδακτηρίων.  
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