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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης
Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30.

2

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» των Α’ και Β’ τάξεων
Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

3

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 111159/Δ1
(1)
Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης
Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 «Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199), όπως προστέθηκε με
την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
2. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
3. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
4. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

Αρ. Φύλλου 4402

5. το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
6. το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),
7. την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
8. την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β’ 3032)
υπουργική απόφαση «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των
κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»,
9. την υπ’ αρ. 91052/12-08-2021 απόφαση «Ένταξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολείαΤάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό
ΟΠΣ 5131704 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθησης 2014-2020».
10. Την υπό στοιχεία 5654/ΓΔ4/03-9-2021 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα
με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/572/107800/Β1/03-09-2021
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες των Δ/νσεων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όπου θα ασκούν
καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:
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Π.Δ.Ε

Δ/ΝΣΗ Π.Ε

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9521013

2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9070081

3

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9070080

4

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

9070092

5

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

9280038

6

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

9280227

7

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

9280037

8

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

9360043

9

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

9360041

10

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9170263

11

ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9170427

12

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

9160035

13

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

9160005

14

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

9520835

15

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ

9160032

16

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤ.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

9190835

17

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

9220359

18

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

9450009

19

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

9310215

20

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

9310437

21

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

9310189

22

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

9310192

23

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

9310452

24

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

9060182

25

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

9060183

26

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

9060221

Α/Α
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΗΒΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ- ΑΡΑΧΟΥ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
5ο ΔΙΑΠ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΟΦΑΔΩΝ
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ
33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΑΓΕΪΚΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ
ΕΕΠ
(ΠΕ30)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1
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27

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

9150004

28

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

9150006

29

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

9150264

30

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

9150232

31

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ

9010096

32

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

9050287

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΥ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ
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ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

ΠΕ30

1

2. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο
ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών από τους πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ. 110050/Δ2
(2)
Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» των Α’ και Β’ τάξεων
Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 42
του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
2. Τις διατάξεις της υποπ. 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).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή
Μακρή» (Β’ 33).

8. Την υπ’ αρ. 43/26-08-2021 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/560/106381/B1/01-09-2021 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνον
Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
«Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία»
των Α’ και Β’ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού
Γενικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:
Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για το μάθημα
«Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» αφορά τη γλωσσική και λογοτεχνική εκπαίδευση των μαθητών και των
μαθητριών της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου. Στο πλαίσιο του μαθήματος, η νεοελληνική γλώσσα και η λογοτεχνία συνεργούν, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να
ανταποκρίνονται σε κάθε γεγονός γραμματισμού, είτε
αυτό συμβαίνει στον δημόσιο είτε στον σχολικό ή ιδιωτικό χώρο, τόσο στο επίπεδο κατανόησης και ερμηνείας
όσο και στο επίπεδο παραγωγής λόγου. Ως εκ τούτου, η
διδασκαλία του μαθήματος στηρίζεται σε μαθησιακές
διαδικασίες, μέσω των οποίων ενισχύονται οι μαθητές
και οι μαθήτριες, ώστε να χαράξουν τη δική τους εγγράμματη πορεία.
Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών είναι «ανοικτό» ως
προς τα περιεχόμενα, ώστε οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές
και οι μαθήτριες να συμμετέχουν στην επιλογή του κειμενικού υλικού. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει
τις διδακτικές διαδρομές που θα ακολουθήσει, με βάση
τις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος σε
επίπεδο τάξης, σχολικής μονάδας, τοπικής κοινωνίας.
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Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός,
αφού καλείται ως διαμεσολαβητής να υπηρετήσει τη
γενικότερη στόχευση του Προγράμματος Σπουδών και
να ενισχύσει τις ομάδες των μαθητών και μαθητριών
στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από κοινού, στο
πλαίσιο του παρόντος ΠΣ. Ο σχεδιασμός πρέπει να οδηγεί στον ανασχεδιασμό με βάση την ανατροφοδότηση
από τη διδακτική πράξη, η αξιολόγηση να είναι διαρκής
και διαμορφωτική, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να
συνειδητοποιούν την εξέλιξή τους και ο/η εκπαιδευτικός
να αποκτά δεδομένα για τον ανασχεδιασμό του διδακτικού του/της προγράμματος.
Ι. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η συμμετοχή σε μια δημοκρατική κοινωνία προϋποθέτει την εθελούσια συμμετοχή και την προσωπική
δέσμευση και κινητοποίηση των εφήβων μαθητών και
μαθητριών και, επομένως, οφείλει να τους δίνει την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα και να λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις προτεραιότητες και τις ανάγκες
τους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι συνομιλητές/συνομιλήτριες και συνδημιουργοί της γνώσης με τους/τις
εκπαιδευτικούς σε συλλογικές διαδικασίες στοχασμού
και αναστοχασμού στην τάξη, τις οποίες συντονίζουν
εκπαιδευτικοί με ευαισθησία και επίγνωση της ατομικότητας των μαθητών και των μαθητριών.
Οι στόχοι της γλωσσικής εκπαίδευσης επιτυγχάνονται
μέσα από διαδικασίες κατανόησης κειμένων, κριτικής
ανάλυσής τους και παραγωγής γραπτού, προφορικού
και πολυτροπικού λόγου.
Συνεπώς, οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να αποκτήσουν τις ικανότητες ώστε να:
- Κατανοούν τον επικοινωνιακό στόχο του κειμένου, τις
προθέσεις του δημιουργού του, τις σημαντικές γενικές
και ειδικές πληροφορίες, το κειμενικό είδος του και τις διαφορετικές οπτικές που μπορεί να υιοθετούνται σε αυτό.
- Εντοπίζουν και αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των κειμένων.
- Ερμηνεύουν και μετασχηματίζουν τα κείμενα.
- Αναπτύσσουν την προσωπική τους τοποθέτηση απέναντι στα κείμενα που διαβάζουν ή ακούν, αναγνωρίζοντας τη λογική διαφορετικών τοποθετήσεων.
- Αναπτύσσουν και τεκμηριώνουν την άποψή τους,
γραπτά ή προφορικά, σε σχέση με σημαντικά ζητήματα
που αφορούν το άμεσο και το ευρύτερο κοινωνικό τους
περιβάλλον, καθώς και όψεις της σύγχρονης πραγματικότητας.
- Γνωρίζουν πώς να αναθεωρούν, να επιμελούνται και
να βελτιώνουν το κείμενό τους όσον αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και την αποτελεσματικότητά του.
- Χειρίζονται με άνεση, κριτική ικανότητα και αποτελεσματικότητα παραδοσιακά και σύγχρονα εργαλεία
αναζήτησης πληροφοριών και δημιουργίας κειμένων.
Ο σχεδιασμός της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας διαμορφώνεται και αναπροσαρμόζεται με γνώμονα την ιδιαίτερη μαθησιακή και γλωσσική ταυτότητα
των μαθητών και των μαθητριών (τον προσωπικό τρόπο
και ρυθμό μάθησης, τα ξεχωριστά τους βιώματα, τα ενδιαφέροντά τους, το πολιτισμικό τους υπόβαθρο). Στο
πλαίσιο αυτό αναγνωρίζονται η δημιουργικότητα και οι
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ατομικότητες των πρωταγωνιστών της εκπαιδευτικής
και παιδαγωγικής πράξης, αφήνονται συνειδητά μεγάλα
περιθώρια πρωτοβουλίας και αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικοί ως σημαντικοί συντελεστές της διδασκαλίας
και ως επιστήμονες που μπορούν να αντλήσουν και να
επεξεργαστούν με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους
πόρους από ποικίλα επικοινωνιακά, συμβατικά και σύγχρονα, ψηφιακά περιβάλλοντα.
Οργάνωση περιεχομένων
Η διδασκαλία περιλαμβάνει δυνάμει μία μεγάλη ποικιλία προφορικών, γραπτών και υβριδικών κειμένων, τα
οποία εμφανίζονται σε έντυπη, ψηφιακή ή και πολυτροπική μορφή και παράγονται είτε εντός είτε εκτός του
σχολικού χώρου. Το ποια είναι, κάθε φορά, τα κείμενα
αυτά καθορίζεται κατά κύριο λόγο από το γλωσσικό και
γνωστικό επίπεδο των μαθητών και των μαθητριών και
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.
Σε κάθε θεματική ενότητα για κάθε τάξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαμορφώνουν το δικό τους υλικό που
συγκροτούν οι ίδιοι/ες ή μαζί με τους μαθητές και τις
μαθήτριές τους.
Κατά την επεξεργασία των κειμένων, επιδιώκεται οι
μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύσσουν κριτικό προβληματισμό και όχι να κατακτούν τυποποιημένες γνώσεις και πολύ περισσότερο να αναπαράγουν μηχανιστικά
συγκεκριμένες απόψεις/στερεότυπα.
Το περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας μπορεί να
αναπτύσσεται γύρω από βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς. Σημαντικό, επίσης, είναι να επιλέγονται κείμενα
που θέτουν ερωτήματα, χωρίς απαραίτητα να δίνουν
απαντήσεις, και ανήκουν σε διαφορετικά κειμενικά είδη
που συνδυάζουν ποικιλία ειδών λόγου.
Στο πλαίσιο της ενασχόλησης των μαθητών και μαθητριών με κείμενα διαφόρων ειδών, αυτά οργανώνονται
σε θεματικές ενότητες ανά τάξη ως εξής:
Για την Α’ τάξη

Για τη Β’ τάξη

Γλώσσα, Γλωσσική ποικι- Πληροφόρηση
λία, οπτική γωνία, δημιουργικότητα της γλώσσας, Γλωσσομάθεια
Αναλφαβητισμός

Δημοσιογραφία

Διάλογος

Τύπος

Εφηβεία

ΜΜΕ

Αγάπη και έρωτας

Εργασία

Ενδυμασία και μόδα

Επιλογή επαγγέλματος

Γηρατειά και νεότητα

Στερεοτυπικές αντιλήψεις

Το κωμικό και η σημασία Φυλετικός και κοινωνικός
του γέλιου
ρατσισμός
Χρόνος και σύγχρονη
καθημερινή ζωή
ΙΙ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Η λογοτεχνία αποτελεί τη σημαίνουσα εκείνη κοινωνική πρακτική που με τους σύνθετους γλωσσικούς
της μηχανισμούς εγγράφει, συναιρεί και αντιπαραθέτει
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συνειδητές και λανθάνουσες οπτικές για τον κόσμο και
τον ανθρώπινο πολιτισμό. Παράλληλα, μορφοποιεί λεκτικά την ανθρώπινη έκφραση, εμπειρία, μαρτυρία και
φαντασία, συγκροτώντας έτσι ένα νέο σύμπαν. Μέσω
της αισθητικής εμπειρίας ενεργοποιεί την ανταπόκριση
των αναγνωστών και των αναγνωστριών με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά και τον δικό τους
ιστορικό και κοινωνικό ορίζοντα, μετασχηματίζοντας
ή θέτοντας υπό ερώτηση τις υπάρχουσες αντιλήψεις,
σχέσεις και ταυτότητές τους. Είναι, επομένως, όχι μόνο
παράγωγο αλλά και δυνάμει παράγοντας διαμόρφωσης
των κοινωνικών συνθηκών και του πολιτισμού. Ο σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο Λύκειο είναι
η επικοινωνία -κατανόηση, διάλογος, αισθητική απόλαυση- των μαθητών και μαθητριών με τα λογοτεχνικά
κείμενα ως έργα γλωσσικού, καλλιτεχνικού, στοχαστικού
και, ευρύτερα, πολιτισμικού χαρακτήρα, ώστε οι μαθητές
και οι μαθήτριες:
- Να βιώσουν τη λογοτεχνία ως πηγή εμπειριών, ως
διαλεκτική συγκρότηση αισθητικών και διανοητικών
συγκινήσεων, και να αναγνωρίσουν τη δραστική αξία
τους για τη ζωή τους.
- Να συγκροτήσουν την υποκειμενικότητά τους,
εμπλουτίζοντας την κατανόησή τους για πτυχές του κόσμου που προϋπήρξε και εκείνου που τους περιβάλλει
και ενισχύοντας την κριτική τους στάση απέναντι στον
τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνία υποβάλλει νοήματα
και αξίες.
- Να αποκτήσουν αναγνωστικές δεξιότητες, ώστε να
αξιοποιούν συνδυαστικά έναν αριθμό ενδοκειμενικών
και εξωκειμενικών στοιχείων, για να ιχνηλατούν με μεγαλύτερη επάρκεια το νοηματικό υπόστρωμα των κειμένων.
- Να θέτουν κρίσιμα για εκείνους/εκείνες ερωτήματα/
θέματα συζήτησης, σχετικά με τα ζητήματα που πραγματεύονται τα κείμενα· τα ερωτήματα να λειτουργούν
στη συνέχεια ως άξονες ή κέντρα αλληλεπιδράσεων και
συνομιλιών μεταξύ των μαθητών/μαθητριών, ελεύθερων
τόσο στη διανοητική όσο και στη συναισθηματική τους
διάσταση.
- Να πραγματεύονται τις υποθέσεις τους στο πλαίσιο
μιας αναγνωστικής/ερμηνευτικής κοινότητας.
Η λογοτεχνική επικοινωνία, σε όλα τα ερμηνευτικά
πλαίσια, προϋποθέτει από τον/την αναγνώστη/αναγνώστρια τη δυνατότητα να ανιχνεύει και να κατανοεί την
ιδιαιτερότητα της γλώσσας και της δομής του κειμένου
και να το αναγνωρίζει ως σύνθετη πράξη επικοινωνίας
και «κατασκευή» που επιτρέπει την πολυσημία. Σημαντική, επίσης, συνιστώσα του κειμένου
αποτελεί η έννοια της διαλογικότητας των λογοτεχνικών κειμένων, η οποία υποδεικνύει στον/στην αναγνώστη/αναγνώστρια να αντιληφθεί τα κείμενα ως «σταυροδρόμια» φωνών που συμβαδίζουν ή συγκρούονται.
Η λογοτεχνία προσεγγίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η
σχολική τάξη να αποβαίνει εργαστήριο δημιουργικότητας. Έτσι τίθενται οι βάσεις για ανοικτές αναγνωστικές - ερμηνευτικές προσεγγίσεις με τις οποίες, προϊόντος
του χρόνου, επιδιώκεται στο Λύκειο οι μαθητές και οι
μαθήτριες:
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- Να αναδιηγούνται την ιστορία που αφηγείται το κείμενο, χωρίς να ερμηνεύουν τα γεγονότα.
- Να προσεγγίζουν τους χαρακτήρες με βάση τα
δεδομένα του κειμένου (όνομα, εξωτερική εμφάνιση,
ενέργειες, σχέσεις με άλλα πρόσωπα, δικά τους λόγια και
σκέψεις, λόγια και σκέψεις άλλων προσώπων γι’ αυτούς
και στάση του αφηγητή), με σκοπό να εντοπίζουν χαρακτηριστικά τους στοιχεία που φωτίζουν τη δράση τους.
- Να περιγράφουν τη συναισθηματική διάθεση των
προσώπων στηριζόμενοι στα σύμβολα και τις γλωσσικές
επιλογές (γραμματικά πρόσωπα, χρόνοι, εγκλίσεις των
ρημάτων, στίξη).
- Να εντοπίζουν και να συσχετίζουν τα κειμενικά στοιχεία που οργανώνουν το κείμενο ως σημασιοδοτημένη
κατασκευή. Δηλαδή, να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο
στοιχεία του λόγου των προσώπων, αφηγηματικούς
τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, ρηματικά πρόσωπα
και εκφραστικά μέσα και να αναγνωρίζουν πώς αυτά
παράγουν νόημα.
- Να συνυπολογίζουν τις απόψεις/ερμηνείες των συμμαθητών και συμμαθητριών τους και να οδηγούνται στη
διαμόρφωση μιας πιο πολύπλευρης ερμηνείας.
- Να μιλούν και να γράφουν με όρους υπόθεσης και
όχι ερμηνευτικής βεβαιότητας.
- Να ανασυνθέτουν σε γραπτό ερμηνευτικό σχόλιο
την οπτική που οι ίδιοι διαμόρφωσαν με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλόγου που αναπτύχθηκαν
στην τάξη.
- Να συμπληρώνουν τα κενά απροσδιοριστίας του
κειμένου.
- Να προσθέτουν έναν ήρωα ή ένα περιστατικό στην
αρχική ιστορία.
- Να συνεχίζουν την ιστορία ή να γράφουν ένα εναλλακτικό τέλος ή να συνθέτουν ένα δικό τους ποιητικό ή
αφηγηματικό κείμενο.
- Να καλλιεργήσουν το γλωσσικό τους αίσθημα και
να αποκτήσουν επίγνωση των δυνατοτήτων τους στον
προφορικό και γραπτό λόγο.
- Να αποβούν αναγνώστες/αναγνώστριες κοινωνικά
εγγράμματοι/-ες που μετέχουν στον κοινωνικό βίο με
συνείδηση ευθύνης και σεβασμό στο περιβάλλον, στα
δικαιώματα και στα έργα του ανθρώπου.
Για τον σχεδιασμό ευέλικτης διδασκαλίας και μάθησης
λαμβάνονται υπόψη: α) η ταυτότητα του κειμένου, β) οι
δυνατότητες, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών στην προοπτική της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, γ) οι διαφορές που παρατηρούνται
ανάμεσα στα επιμέρους σχολικά περιβάλλοντα, δ) ο κοινωνικός χαρακτήρας της ανάγνωσης που συνδέεται με
την αλληλεπίδραση, την ανακαλυπτική μάθηση, τη μεταγνώση και ε) οι υπόρρητες συνδέσεις με τη διδασκαλία
των μη λογοτεχνικών κειμένων στο πλαίσιο της γλωσσικής εκπαίδευσης. Συνυπολογίζεται, βέβαια, η δυναμική
των ψηφιακών μέσων, τα οποία προσφέρουν τρόπους
για τον εμπλουτισμό της αναγνωστικής εμπειρίας με διαθεματικές και διακειμενικές προτάσεις.
Οργάνωση Περιεχομένων
Στην Α’ Τάξη τα περιεχόμενα οργανώνονται σε δύο
θεματικές ενότητες, «Τα φύλα στη λογοτεχνία» και «Πα-

58470

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση». Για
τη Β’ Τάξη δεν προβλέπονται θεματικές ενότητες αλλά
συστάδες κειμένων που συνομιλούν μεταξύ τους με
βάση συγκεκριμένα κριτήρια (θεματικά, τεχνοτροπικά,
ιστορικά, γραμματολογικά, μορφικά, κ.λπ.) Κατά την επιλογή των κειμένων, τα παλαιότερα κείμενα διαλέγονται
με τα νεότερα και αντίστροφα και οι μαθητές/μαθήτριες
τοποθετούνται απέναντι σε αυτά, ως σύγχρονοι/ες αναγνώστες/αναγνώστριες, μέσα από τον δικό τους αναγνωστικό ορίζοντα. Επιδιώκονται, δηλαδή, τα ζητούμενα της
διαθεματικότητας και της διακειμενικότητας.
Αξιολόγηση στη «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία»
Η αξιολόγηση (διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική/
αθροιστική) αποτελεί μέσο ανατροφοδότησης για τον/
την εκπαιδευτικό για τον σχεδιασμό και τον ανασχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και για την
αποτίμηση της επίδοσης των μαθητών και των μαθητριών στις βασικές διαστάσεις της κατανόησης, κριτικής
ανάλυσης, ερμηνείας και παραγωγής προφορικών και
γραπτών κειμένων. Σε γενικές γραμμές, αξιολογείται ο
βαθμός κατάκτησης του γλωσσικού συστήματος και
η ικανότητα του μαθητή/της μαθήτριας να ερμηνεύει
(σε επίπεδο πρόσληψης) αλλά και να ενεργοποιεί (σε
επίπεδο παραγωγής λόγου) γλωσσικές και κειμενικές
επιλογές σε συνάρτηση με τη στοχοθεσία της επικοινωνιακής πράξης. Κεντρικός στόχος είναι η αξιολόγηση της
γλωσσικής ικανότητας και όχι η εξέταση του γνωστικού
ορίζοντα των μαθητών/μαθητριών.
Αρχικά, η διαγνωστική αξιολόγηση είναι αυτή που δίνει
την πρώτη εικόνα στον/στην εκπαιδευτικό για το επίπεδο
γλωσσικής και επικοινωνιακής ετοιμότητας των μαθητών
και μαθητριών της τάξης. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη
τόσο τον προφορικό λόγο, στο πλαίσιο της ολομέλειας
της τάξης και των ομαδικών δραστηριοτήτων, όσο και τις
γραπτές, ατομικές και ομαδικές, εργασίες. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μαθητών και των μαθητριών, με
βάση τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία,
τον βαθμό και την έκταση της συνεργασίας με τον/την εκπαιδευτικό και τη βελτίωσή τους στους επιδιωκόμενους
στόχους, είναι ενσωματωμένη στη διδακτική διαδικασία,
την οποία και ανατροφοδοτεί στην πράξη. Στο πλαίσιο
αυτό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποτιμήσουν τόσο
την αποτελεσματικότητα της δικής τους διδασκαλίας
όσο και τις επιδόσεις των μαθητών/μαθητριών. Τονίζεται
εδώ ότι σημαντική διάσταση της διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τι όντως είναι
σε θέση να κάνουν οι μαθητές/μαθήτριες στις εργασίες
τους και τι όχι, καθώς και να αξιοποιούν αυτή τη γνώση
για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας τους. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης, η αντιμετώπιση του λάθους αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα ενίσχυσης της μαθησιακής επίδοσης.
Ο/Η εκπαιδευτικός κατανοεί τα λάθη και τα μετατρέπει
σε εργαλείο μάθησης, καλλιεργώντας ένα κλίμα ελευθερίας της έκφρασης και δημιουργικής αλληλεπίδρασης.
Εργαλεία για τη διαμορφωτική αξιολόγηση, εκτός από
την παρατήρηση του/της εκπαιδευτικού, την αξιοποίηση δείγματος από εργασίες των μαθητών/μαθητριών
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του/της, και τις γραπτές δοκιμασίες, είναι επίσης: α) οι
δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, που στηρίζονται σε
συζητήσεις, συμπλήρωση φύλλων αυτοαξιολόγησης, β)
οι δραστηριότητες ετεροαξιολόγησης, σε τακτά επίσης
χρονικά διαστήματα, μέσω της ανταλλαγής και του σχολιασμού γραπτών και προφορικών κειμένων, που έχουν
δημιουργήσει.
Η τελική-αθροιστική αξιολόγηση διαμορφώνεται έτσι
ώστε να είναι συνεπής με τους στόχους του παρόντος
Προγράμματος Σπουδών.
Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό
έτος 2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ. 111096/N1
(3)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
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 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/
2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης
της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο
«Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων
ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων
Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α’ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (Α’107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
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λοιπές διατάξεις» (Α΄193) και της παρ. 3 του άρθρου
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ”Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων” (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8) και
του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (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, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και 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 για
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας,
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β’ 1157).
7. Την υπό στοιχεία Φ.2ΓΑ/186375/Δ5/5-12-2013
(Β΄ 448/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
8. Την υπ’ αρ. 27042/18-7-2017 απόφαση του Δήμου
Ελληνικού-Αργυρούπολης.
9. Την υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 15079/Ν1/3-2-2020 αίτηση
του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
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10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/17342/13-05-2021 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
11. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «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, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
12. 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).
13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2ΓΑ/186375/Δ5/
5-12-2013 (Β΄ 448/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου, ως προς τη συστέγαση και ως
προς τη δυναμικότητα των αιθουσών, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα
Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
(ΜΦΠΑΔ), για τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των
οποίων οι δύο στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι πέντε
(25) νηπίων έκαστη,και δύο (2) στον πρώτο όροφο, δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) και είκοσι οκτώ (28)
νηπίων αντίστοιχα.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ».
Το Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της
οδού Αβέρωφ 13, στην Αργυρούπολη, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
τον Γεώργιο Zώη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2021
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02044022309210008*

