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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

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

2

Τροποποίηση της Φ.253/142542/Α5/2017 (Β’ 2995)
υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3
του ν. 4327/2015 (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε με
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017
(Α’ 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

3

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων
μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων
επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 97461/Ν1
(1)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
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λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (Α’ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (Α’ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
π.δ. 79/2017(Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019
(Α’ 13).
4. Την 10135/18-11-2012 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»
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 34566/
ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 756).
5. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ»
(Β’ ), όπως τροποποιήθηκε από την 84151/ΙΑ/20-6-2013
υπουργική απόφαση (Β’ 1584).
6. Την 1160/01-08-2017 απόφαση του Δήμου Χαλανδρίου.
7. Την Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... χαρακτήρα»
(Β’ 1157).
8. Το αριθμ. ΥΠΠΕΘ 53912/Ν1/02-04-2018 αίτημα των
ενδιαφερομένων.
9. Την ΔΑ/ 7338/14-03-2019 απόφαση διατύπωσης
θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Το 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α’/5-11-2016) διορισμού
του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε, από το σχολικό έτος 2018-2019, στην εταιρεία με την επωνυμία «Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας
στο ισόγειο δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) και είκοσι
έξι (26) νηπίων αντίστοιχα.
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Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ι.Κ.Ε.»
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Αιτωλίας
6 στο Χαλάνδρι, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη Γεωργίου Σοφία.
Από το σχολικό έτος 2019-2020, ο μέγιστος αριθμός
των νηπίων ανά τμήμα δεν δύναται να υπερβαίνει τα
είκοσι τέσσερα (24).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Φ.253/97158/Α5
(2)
Τροποποίηση της Φ.253/142542/Α5/2017 (Β’ 2995)
υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των
Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών
Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του
άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του
ν. 4485/2017(Α’ 114) και συντελεστές βαρύτητας
μαθημάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 193), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο
58 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4327/2015 (Α’ 50) και όπως τροποποιήθηκε
με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 4 του
ν. 4327/2015 (Α’ 50).
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις.»
4. Τις διατάξεις των Φ.253/142542/Α5/2017 (Β’ 2995),
Φ.253/39391/Α5/2018 (Β’ 982), Φ.253/139496/Α5/2018
(Β’ 3729), Φ.253/2609/Α5/2019 (Β’ 115), Φ.253/43914/
Α5/2019 (Β’ 1118) και Φ.253/80503/Α5/2019 (Β’ 1907)
υπουργικών αποφάσεων.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 210 Α’).
6. Την αριθμ. Φ.1/Γ/302/96562/Β1/14-6-2019 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
7. 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 (ΦΕΚ 98 Α’),
κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις δια-
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τάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Φ.253/142542/Α5/2017 (Β’ 2995)
υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’)
όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74
του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114 Α’) και συντελεστές βαρύτητας
μαθημάτων.», ως ακολούθως:
Άρθρο MONO
1. Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 96754/Δ2
(3)
Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων
μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων
επιλογής στο Γενικό Λύκειο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του
ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκαν με τις
παρ. 1 και 2 του ν. 4640/2019 (Α’ 70) και των περ. ι και
ια της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α’ 193),
όπως προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 45 του
ν. 4264/2014 (Α’ 118).
2. Την 133529/ΓΔ4/07-08-2018 υπουργική απόφαση
(Β’ 3941) όπως έχει τροποποιηθεί με την με την 190318/
ΓΔ4/08-11-2018 υπουργική απόφαση (Β’ 5065).
3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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).
5. Την αριθμ. 19/30-05-2019 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν,
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/294/93465/Β1/10-06-2019
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015
(Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
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του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Ι. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο:
1. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα
τμήμα απαιτούνται για τη δημιουργία τμήματος Ομάδας
Προσανατολισμού:
Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α’-Γ’
τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές/τριες.
Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ’-Ζ’ και
με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές/τριες.
Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η’-ΙΒ’ και
με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον έξι (06) μαθητές/τριες.
2. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με δύο τμήματα απαιτούνται για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας
Προσανατολισμού:
Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α’-Γ’
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες.
Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ’-Ζ’ και
με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία
τμημάτων με τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές/τριες.
Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η’-ΙΒ’ και
με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές/τριες.
3. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με τρία ή
περισσότερα τμήματα απαιτούνται για τη λειτουργία
τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:
Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α’-Γ’
τουλάχιστον είκοσι (20) μαθητές/τριες.
Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ’-Ζ’ και
με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία
τμημάτων με τουλάχιστον δεκαοκτώ(18) μαθητές/τριες.
Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η’-ΙΒ’ και
με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία
τμημάτων με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες.
4. Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και
ηπειρωτικής χώρας όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν
στις κατηγορίες Η’-ΙΒ’ και στα οποία η μετακίνηση των
μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού
ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών
μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά
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ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν
τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.
5. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι
οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και
στην 129818/Γ2/16-09-2013 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 2451) εγκρίνεται η λειτουργία και νέου τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού.
II. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων
επιλογής στο Γενικό Λύκειο
Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής
καθώς και των γνωστικών αντικειμένων του μαθήματος επιλογής «Καλλιτεχνική Παιδεία» στο Γενικό Λύκειο
ισχύουν τα εξής:
1. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται
τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές.
2. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται
τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές.
3. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές.
Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και
ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να συσταθεί τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής με τη συμμετοχή και
μικρότερου αριθμού μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι
υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών
που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.
Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μάθημα επιλογής, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά
σε τμήμα μαθήματος επιλογής που έχει δημιουργηθεί
ή είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.
III. Αλλαγή Ομάδας μαθημάτων Προσανατολισμού ή
μαθήματος επιλογής σε περιπτώσεις μετεγγραφής
1) Σε περιπτώσεις μετεγγραφής μαθητών Γενικού Λυκείου σε σχολείο στο οποίο δεν λειτουργεί η ίδια Ομάδα
Προσανατολισμού οι μαθητές παρακολουθούν Ομάδα
Προσανατολισμού που λειτουργεί στο σχολείο υποδοχής.
2) Σε περιπτώσεις μετεγγραφής μαθητών Γενικού Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένα συγκεκριμένο
μάθημα επιλογής, σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δεν διδάσκεται, οι μαθητές υποχρεούνται να διδαχθούν μάθημα επιλογής από τα διδασκόμενα στο σχολείο υποδοχής.
Η 108279/Δ2/01-07-2016 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2182 Β’) καταργείται.
Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό
έτος 2019-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

