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«2. Ως καταληκτική ημερομηνία του δευτέρου εδαφί-
ου της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α’ 133) 
ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021.».

Άρθρο 51

Δοκιμασίες εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων 

Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων - 

Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της περ. α) 

της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017

Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 79 
του ν. 4504/2017 (Α’ 184), περί των δοκιμασιών εισαγωγής 
στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, 
αντικαθίσταται και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Οι υποψήφιοι των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λι-
μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) 
και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που κρίνονται ικανοί στις 
υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες το 
σχολικό έτος υποβολής της υποψηφιότητάς τους και περι-
λαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατατάσσονται στο Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, ως Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 
και Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι που 
προέρχονται από εν ενεργεία μόνιμα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 
υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις. Αν εντός δι-
μήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομη-
νία κατάταξης στις Σχολές, υπάρχουν κενές θέσεις, λόγω μη 
προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον 
κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή 
αποχώρησής τους από τις Σχολές για οποιονδήποτε λόγο, 
αφού οι εν λόγω υποψήφιοι διαγραφούν με απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγονται 
σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, 
ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική 
σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφόσον οι εισα-
γόμενοι με την προαναφερόμενη διαδικασία δεν προσέλ-
θουν για κατάταξη ή παραιτηθούν ή απομακρυνθούν ή 
αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω 
Σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που 
προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες με την ίδια διαδικασία, μέχρι 
την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, 
εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή 
απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση 
του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός 
του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.».

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 52

Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Αντικατάσταση

του άρθρου 1 του ν. 4692/2020

Το άρθρο 1 του ν. 4962/2020 (Α’ ’111) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων

H διδακτική ενότητα με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιο-
τήτων» εισάγεται στο πρόγραμμα σπουδών και στο 
εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τύπων 
σχολικών μονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, νη-
πιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων με σκοπό 
την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, 
δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και 
επιστήμης στους μαθητές. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, ορίζονται ο αριθμός, η διάρκεια και 
το περιεχόμενο των θεματικών κύκλων της διδακτι-
κής ενότητας και των επιμέρους θεματικών ενοτή-
των καθενός εκ των θεματικών κύκλων, ο αριθμός 
και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους 
ανατίθεται η διδασκαλία των θεματικών κύκλων και 
ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένων της 
οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτι-
κών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για τους 
εκπαιδευτικούς».

Άρθρο 53

Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο 

νηπιαγωγείο - Αντικατάσταση της περ. γ’ της 

παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985

Η περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 
(Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των νη-
πιαγωγείων της χώρας δράση για τη δημιουργική ενα-
σχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω 
της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά 
τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλοεπιδρούν με 
έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας 
παρουσία του νηπιαγωγού. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, ορίζεται η διάρκεια ενασχόλησης των μα-
θητών με την αγγλική γλώσσα και ρυθμίζεται κάθε 
θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποί-
ησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων.».

Άρθρο 54

Κατανομή χρόνου διδακτικής ενότητας 

Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο πρόγραμμα 

σπουδών στο δημοτικό σχολείο και στο 

νηπιαγωγείο - Τροποποιήσεις του άρθρου 11 

του π.δ. 79/2017

1. Οι παρ. 2 έως 4 της περ. Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/
2017 (Α’ 109) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Kατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο 
στα εξαθέσια και άνω δημοτικά σχολεία:
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Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις, για οκτώ (8) ώρες στις Γ’ και Δ’ και για 
επτά (7) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για πέντε (5) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στις Γ’, 
Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣT’ τάξεις.
Το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για δύο (2) ώρες 

στις Γ’ και Δ’ τάξεις.
Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ’ και Δ’ τάξεις και για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ 

τάξεις.
Η Αισθητική Αγωγή περιλαμβάνει τα μαθήματα: Εικαστικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το μάθημα των Εικα-

στικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για μία (1) ώρα στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις. Το μάθημα της 
Μουσικής διδάσκεται για μία (1) ώρα σε όλες τις τάξεις και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής για μία (1) ώρα στις 
Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α’, Β’, Γ’, και Δ’ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις 
Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.
Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για μία (1) ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.
Το Εργαστήριο Δεξιοτήτων διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις τάξεις Α’ και Β’, για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ’ και Δ’ 

και για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.
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3. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο πενταθέσιο δημοτικό σχολείο:
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4. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο τετραθέσιο δημοτικό σχολείο:

2. Η παρ. 6 της περ. Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στα δημοτικά σχολεία κάθε μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά από έναν μόνο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 

Δασκάλων ή από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας, όταν πρόκειται για τα μαθήματα ειδικοτήτων 
που προβλέπονται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά αντικείμενα της αισθητι-
κής αγωγής, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, τα οποία μπορούν να ανατίθενται σε περισσότερους από έναν 
εκπαιδευτικούς. Κατά την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, οργανώνουν, συντονίζουν και διδάσκουν με 
προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων και ακολούθως οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων 
που υπηρετούν στη σχολική μονάδα.».
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3. Ο πρώτος πίνακας της περ. Β’ του άρθρου 11 του 79/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

*Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Ο νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να προ-
σαρμόζει τον χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο 
της τάξης.».

4. Στην περ. Β’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Κατά την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα νηπιαγωγεία, οργανώνουν, συντονίζουν και διδάσκουν 

οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών.».

Άρθρο 55

Ρυθμίσεις για οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. α) Συστήνονται, πλέον των υφιστάμενων, επτακόσιες είκοσι μία (721) οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προ-
σωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων θέσεων από τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, στους κλάδους ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και 
στους κλάδους/ειδικότητες ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΠΕ91.01 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ως ακολούθως:


