
                                                              

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     ΘΔΜΑ: «ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΩΝ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ» 

 

Έσονταρ ςπότη:  

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1566/85 (ΦΔΚ Α΄167) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Α/ζκηαο θαη 

Β/ζκηαο Δθπ/ζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2525/1997 (ΦΔΚ Α΄ 188) «Δληαίν Λύθεην, Πξόζβαζε ησλ 

Απνθνίησλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Αμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σε κε αξ. πξση. 105954/Γ2/03-09-2009 (ΦΔΚ Β΄ 1890) Τπνπξγηθή Απόθαζε 

πνπ θαζνξίδεη ην Ωξνιόγην Πξόγξακκα ηνπ Ηκεξεζίνπ Γπκλαζίνπ. 

4. Σελ 1120/H/7-1-2010 (ΦΔΚ Β1) θνηλή Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηεο 

Τπνπξγνύ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα: «Καζνξηζκόο 

αξκνδηνηήησλ ησλ Τθππνπξγώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ».  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98).  

6. Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο 

ηνπ θξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. 

Να δηαηεξεζεί κέρξη ................ 

Βαζκόο Αζθαιείαο   

 

Μαπούσι        24-06-2011 

Απιθ. Ππυτ.      71103/Γ2 

Βαθ. Πποτεπ.  

 
ΑΠΟΦΑΗ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ 
  ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 
 Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η   

Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 
 ΣΜΗΜΑ Α΄  

----- 
 

Σαρ. Γ/λζε:  Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 
Σ.Κ. – Πόιε:  15180 Μαξνύζη 
Ιζηνζειίδα: 
Πιεξνθνξίεο: Αλ. Παζραιίδνπ 
Σειέθσλν:  210-3442238 



 
 

 

 

 

Απουασίζοςμε 

 

 

1) Οη καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο Γπκλαζίνπ ζα δηδάζθνληαη σο  β΄ μέλε γιώζζα ηελ 

Γαιιηθή ή ηελ Γεξκαληθή ή ηελ Ιηαιηθή ή ηελ Ιζπαληθή (παξάιιειε δηδαζθαιία). 

Η δεκηνπξγία ηκεκάησλ παξάιιειεο δηδαζθαιίαο μέλεο γιώζζαο ζα γίλεηαη κε ηηο 

εξήρ πποϋποθέσειρ: 

α) Ο ειάρηζηνο αξηζκόο καζεηώλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο είλαη 

δεθαπέληε (15). ε πεξηπηώζεηο εηδηθώλ ιεηηνπξγηθώλ ζπλζεθώλ (λεζησηηθόηεηα, 

νξεηλόηεηα, δπζρέξεηεο πξόζβαζεο, θιπ.) κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηκήκαηα κε 

ειάρηζην αξηζκό δώδεθα (12) καζεηώλ κεηά από απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο και β) Η ύπαξμε νξγαληθήο ζέζεο εθπαηδεπηηθνύ ηεο μέλεο 

γιώζζαο πνπ ζα δηδάζθνληαη νη καζεηέο. 

Γηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, νη Γηεπζπληέο ζα ζπγθεληξώζνπλ ηα ελππόγξαθα 

ζεκεηώκαηα ησλ καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζηε Σ΄ Γεκνηηθνύ γηα ηε γιώζζα πνπ 

επηζπκνύλ λα δηδαρζνύλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο ζα 

πξνβνύλ ζηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ παξάιιειεο δηδαζθαιίαο. 

 

2) Οη καζεηέο ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2011-2012 ζα 

ζπλερίζνπλ λα δηδάζθνληαη ηε γιώζζα πνπ έρνπλ δηδαρζεί θαηά ην ζρνιηθό έηνο 

2010-2011 κε ηηο εξήρ πποϋποθέσειρ: 

α) Ο ειάρηζηνο αξηζκόο καζεηώλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο είλαη 

δεθαπέληε (15). ε πεξηπηώζεηο εηδηθώλ ιεηηνπξγηθώλ ζπλζεθώλ (λεζησηηθόηεηα, 

νξεηλόηεηα, δπζρέξεηεο πξόζβαζεο, θιπ.) κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηκήκαηα κε 

ειάρηζην αξηζκό δώδεθα (12) καζεηώλ κεηά από απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο και β) Η ύπαξμε νξγαληθήο ζέζεο εθπαηδεπηηθνύ ηεο μέλεο 

γιώζζαο πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο. 

Δθόζνλ, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δε δεκηνπξγεζνύλ ηκήκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2011-2012, νη καζεηέο έρνπλ 

ηηο εμήο δπλαηόηεηεο:  



 
 

 ή λα ηζρύζεη ην Π.Γ. 188/1985 (άξζξν 2, παξ. 1) 

 ή κεηεγγξαθή ηνπ καζεηή ζε όκνξν Γπκλάζην πνπ ζα δηδάζθεηαη ε ίδηα γιώζζα 

πνπ δηδαζθόηαλ ν καζεηήο. 

 

Οη κε αξ. πξση. 66302/Γ2/10-06-2011, 62780/Γ2/02-06-2011, 85970/Γ2/29-08-

2006 (ΦΔΚ Β΄1415) θαη 89409/Γ2/08-07-2008 (ΦΔΚ Β΄ 1351) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

θαη ε κε αξ. πξση. Γ2/4637/04-09-2001 απόθαζε θαηαξγνύληαη. 

 

Η ηζρύο ηεο παξνύζεο αξρίδεη από ην ζρνιηθό έηνο 2011-12. 

Η παξνύζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                          

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

ΔΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 


