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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2

Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Ξένου
Σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D’
ARC».

3

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

4

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

5

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

6

Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 50603/Ν1

(1)

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

Αρ. Φύλλου 2053

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013
(18 Α’) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρθρου
33 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268), του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014
(Α΄ 118).
3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (Β΄ 1584).
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων...
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).
7. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΒ/125086/Δ5/5-8-2014
(Β΄ 2239) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στη Σανιδά Μαρία, η
οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 131568/Ν1/
1-10-2020 (Β΄ 4569) υπουργική απόφαση.
8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/12108/12-04-2021 απόφαση
επαναδιατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής … του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΒ/125086/Δ5/
5-8-2014 (Β΄ 2239) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ), η
οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 131568/Ν1/
1-10-2020 (Β΄ 4569) υπουργική απόφαση, ως προς τη δυναμικότητα των αιθουσών διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στη ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ), για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο
ισόγειο, δυναμικότητας δέκα οκτώ (18) και είκοσι πέντε
(25) νηπίων αντίστοιχα.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ».
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Αδριανουπόλεως 52, στην Καισαριανή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Μαΐου 2021
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 49881/Ν1
(2)
Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Ξένου
Σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D’
ARC».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4862/1931 (Α΄ 2).
2. Του άρθρου 35, παρ. 8 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 90, του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και τροποποιήθηκε με το άρθρο
127 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).
3. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2731/1999
(Α΄ 138).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ.
79/2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τις παρ. 5
και 8 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και τις
παρ. 3 και 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
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6. Τις διατάξεις της υποπαρ. 03 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως:
α) τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30
του ν. 4111/2013 (Α΄ 18),
β) αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και του άρθρου 33
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
γ) συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 90,
παρ. 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
δ) τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 127
του ν. 4763/2020 (Α΄ 254),
ε) τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του του άρθρου
έκτου, παρ. 3 του ν. 4218/2013 (Α΄ 268),
στ) τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 11
του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) και
ζ) τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 48
του ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 (Α΄ 2).
12. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 (Β΄ 33) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή».
13. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 (Β΄ 8) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ’’Με εντολή Υπουργού’’ και ’’Με εντολή Υφυπουργού’’ στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
14. Την υπό στοιχεία 37572/Γ1/2-4-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 254)
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων».
15. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 (Β΄ 3057) κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων
και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου
άρθρου του ν. 4093/2012», όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β΄ 756) όμοια
απόφαση και ισχύει.
16. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 (Β΄ 3324)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ», όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 (Β΄ 1584) όμοια απόφαση
και ισχύει.
17. Το υπ’ αρ. 5351/31-03-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (αρ. πρ. ΥΠΑΙΘ/
ΚΠ 52869/Ν1/08-05-2020) με το οποίο διαβιβάζεται η αίτηση τροποποίησης του Δημοτικού του Ξένου Σχολείου
«ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ ARC».
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18. Την υπό στοιχεία ΔΑ/1673/27-01-2021 (αρ. πρ.
ΥΠΑΙΘ/ΚΠ 9415/27-01-2021) απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης της 433ης/26-01-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ
του ΕΟΠΠΕΠ ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων.
19. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Α. Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του ξένου
ιδιωτικού σχολείου με διακριτικό τίτλο άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D’
ARC», ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στο Δημοτικό του ξένου ιδιωτικού σχολείου «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ ARC» άδεια λειτουργίας για τέσσερις
(4) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων τρεις (3) δυναμικότητας είκοσι δυο (22) μαθητών και μία (1) δυναμικότητας είκοσι έξι (26) μαθητών, καθώς και για μια (1)
αίθουσα πληροφορικής δυναμικότητας είκοσι έξι (26)
μαθητών.
Οι ανωτέρω αίθουσες του Δημοτικού θα λειτουργήσουν στην οδό Ελ. Βενιζέλου 9 και Τζελέπη 16 στον
Πειραιά, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ την Αδελφή
Αικατερίνη, κατά κόσμον Περρή Αικατερίνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Μαΐου 2021
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 49778/Ν1

(3)

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18)
και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρθρου 33
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268), του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014
(Α΄ 118).
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3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).
5. Την υπ΄στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (Β΄ 1584).
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων...
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).
7. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/167788/Δ5/6-11-2013
(Β΄ 360/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε
με τις υπό στοιχεία 100676/Ν1/19-6-2018 (Β΄ 2785) και
166685/Ν1/24-10-2019 (Β΄ 4120) υπουργικές αποφάσεις.
8. Την από 31-3-2021 αίτηση των ενδιαφερομένων για
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/50570/02-09-2019 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/167788/Δ5/
6-11-2013 (Β΄ 360/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε
με τις υπό στοιχεία 100676/Ν1/19-6-2018 (Β΄ 2785) και
166685/Ν1/24-10-2019 (Β΄ 4120) υπουργικές αποφάσεις,
ως προς τη δυναμικότητα των αιθουσών διδασκαλίας,
ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην εταιρεία «ΦΩΤΙΚΑ ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο,
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων έκαστη.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.».
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Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Επτανήσου 4,
στον Άλιμο, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τη Φωτίκα Τζιβίλογλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Μαΐου 2021
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 49791/Ν1
(4)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013
(Α΄ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α΄193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268), του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014
(Α΄ 118).
3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013
υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων...
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).
7. Την υπό στοιχεία 26889/Ν1/8-3-2021 (Β΄ 1116)
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου
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Νηπιαγωγείου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».
8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/12108/12-4-2021 απόφαση
επαναδιατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.
9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 26889/Ν1/8-3-2021
(Β΄ 1116) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, ως προς τη δυναμικότητα των
αιθουσών διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ
για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων έκαστη.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - Ε.Α.Δ.Π.Π.Α.».
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Ούλωφ Πάλμε 2, στην Αθήνα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας και θρησκευμάτων τον Θωμαΐδη Νικόλαο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Μαΐου 2021
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 49785/Ν1
(5)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
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2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013
(Α΄ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρθρου
33 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268), του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (Α΄ 8) και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014
(Α΄ 118).
3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013
υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων...
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).
7. Την υπό στοιχεία 132265/Ν1/2-10-2020 (Β΄ 4450)
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/12108/12-4-2021 απόφαση
επαναδιατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.
9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής... του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 132265/Ν1/2-10-2020
(Β΄ 4450) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, ως προς τη δυναμικότητα της
αίθουσας διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εταιρεία «ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου
Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι δύο (22)
νηπίων.
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Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ».
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Αγίου Γεωργίου 7, στην Π. Πεντέλη, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τη Σοφία - Ξανθίππη
Βαρθαλίτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Μαΐου 2021
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 51216/Δ2
(6)
Αξιολόγηση μαθητών από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
2) Τις διατάξεις του άρθρο 114 του ν. 4610/2019 (Α’ 70),
όπως ισχύει.
3) Τις διατάξεις της υποπερ. ββ της περ. α της παρ. 3
του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
9) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 (Β’ 33) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή».
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10) Την υπ’ αρ. 16/01-04-2021 πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/220/40346/Β1/08-04-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την αξιολόγηση των μαθητών από Ξένα
Σχολεία του Εξωτερικού ως εξής:
1. α. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους
σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον
πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του
εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στην
Α’ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:
α.α. δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο
αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα»
και
β.β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά
με βαθμολογική βάση το οκτώ (8).
Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης
τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
α.α.α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα», με
βαθμολογική βάση το οκτώ (8),
β.β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές
Επιστήμες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία),
Αγγλικά, με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και
γ.γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).
β. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους
σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν για ένα τουλάχιστον
πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού,
αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της
φοίτησης τους στην Α’ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου εξετάζονται:
α.α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα», με
βαθμολογική βάση το οκτώ (8),
β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Αγγλικά,
με βαθμολογική βάση το δέκα (10) και
γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).
γ. Οι μαθητές της περ. α της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περ. β της παρ. 1 της
παρούσας απόφασης, μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους
στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και
προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως
ισχύει, για τους μαθητές της ημεδαπής.
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δ. Οι μαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. α της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’
του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, κατά περίπτωση,
ως εξής:
α.α. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό
Γενικό Λύκειο, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου
112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019
(Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο.
κατά δύο (2) μονάδες.
β.β. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 112
του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70),
όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία
(1) μονάδα.
ε. Οι μαθητές Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. β της παρ. 1 της παρούσας απόφασης και φοιτούν σε ελληνικό Γενικό Λύκειο,
προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 112
του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70),
όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. κατά μία
(1) μονάδα.
2.α. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους
σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον
πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του
εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στη
Β’ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου:
α.α. δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο
αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα»
και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών και
β.β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά,
με βαθμολογική βάση το οκτώ (8).
Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης
τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
α.α.α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο- κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο
μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών,
με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),
β.β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία,
Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα), Αγγλικά, καθώς και
στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με
βαθμολογική βάση το δέκα (10) και
γ.γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).
β. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70) οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους
σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν για ένα τουλάχιστον
πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού,
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αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της
φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο στη Β’ τάξη Γενικού
Λυκείου εξετάζονται:
α.α. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο - κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο
μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών,
με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),
β.β. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία,
Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα), Αγγλικά, καθώς και
στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με
βαθμολογική βάση το δέκα (10) και
γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).
γ. Οι μαθητές της περ. α της παρ. 2 της παρούσας απόφασης, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περ. β της παρ. 2 της
παρούσας απόφασης, μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους
στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και
προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως
ισχύει, για τους μαθητές της ημεδαπής.
δ. Οι μαθητές της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. α της παρ. 2 της παρούσας απόφασης, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη
βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους
Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, κατά περίπτωση,
ως εξής:
α.α. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του
ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση
του Γ.Μ.Ο. κατά δύο (2) μονάδες.
β.β. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του
ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση
του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.
ε. Οι μαθητές της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν.
4610/2019 (Α’ 70) και της περ. β της παρ. 2 της παρούσας
απόφασης και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019
(Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο.
κατά μία (1) μονάδα.
3.α. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70) που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο
του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο
της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους στο
ελληνικό σχολείο στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου:
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α.α. δεν βαθμολογούνται στο μάθημα «Νεοελληνική
Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών
Σπουδών και
β.β. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά,
με βαθμολογική βάση το οκτώ(8).
Οι μαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης
τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:
α.α.α. προφορικά στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα
και Λογοτεχνία» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» της
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών,
με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),
β.β.β. γραπτά στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας για τους μαθητές της
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Ιστορία Γενικής Παιδείας για τους μαθητές της Ομάδας
Προσανατολισμού θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, με βαθμολογική βάση το δέκα
(10) και
γ.γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα γενικής παιδείας, με βαθμολογική βάση το δέκα (10).
β. Οι μαθητές της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70), οι οποίοι πριν από την εγγραφή
τους σε σχολείο της Ελλάδας φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του
εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά
το πρώτο έτος της φοίτησης τους στη Γ’ τάξη Γενικού
Λυκείου εξετάζονται:
α.α προφορικά στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα
και Λογοτεχνία» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνικά» της
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών,
με βαθμολογική βάση το οκτώ (8),
β.β. γραπτά στα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας για τους μαθητές της
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών,
Ιστορία Γενικής Παιδείας για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού θετικών Σπουδών και Σπουδών
Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, με βαθμολογική βάση το
δέκα (10) και
γ.γ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα γενικής παιδείας με βαθμολογική βάση το δέκα (10).
γ. Οι μαθητές της περ. α της παρ. 3 της παρούσας απόφασης, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περ. β της παρ. 3 της
παρούσας απόφασης, μετά το πρώτο έτος φοίτησης τους
στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και
απολύονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως
ισχύει, για τους μαθητές της ημεδαπής.
δ. Οι μαθητές της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του
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ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. α της παρ. 3 της παρούσας απόφασης, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’
του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, κατά περίπτωση,
ως εξής:
α.α. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του
ν. 4610/2019 (Α’ 70),όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση
του Γ.Μ.Ο. κατά δύο (2) μονάδες.
β.β. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του
ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση
του Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.
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ε. Οι μαθητές της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 114 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70) και της περ. β της παρ. 3 της παρούσας απόφασης και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο,
απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 112 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/
2019 (Α’ 70), όπως ισχύει, με παράλληλη μείωση του
Γ.Μ.Ο. κατά μία (1) μονάδα.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό
έτος 2020-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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