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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β’
και Γ’ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α’, Β’
και Γ’ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου.

2

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’
και Γ’ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α’,
Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου.

3

Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 106689/Δ2
(1)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β’
και Γ’ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α’, Β’
και Γ’ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013
(Α’ 193), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του
ν. 4692/2020 (Α’ 111) και τις υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. β’
και την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013
(Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9β του άρθρου
100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
2) Την 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).

Αρ. Φύλλου 3523

3) Την παρ. 4 της υπ’ αρ. 3345/02-09-1988 απόφασης
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Β’ 649), η οποία κυρώθηκε με την περ. Ι’ της παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α’ 296), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 205 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και το
άρθρο 60 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
6) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7) Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05-08-2020 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298).
8) Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9) Την υπ’ αρ. 38/2020 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
10) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
105369/Β1/13-08-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Ι. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Μουσικού Γυμνασίου
ως εξής:
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Τεύχος B’ 3523/25.08.2020

Εργαστήρι Μάσκας και Θεατρικών εξαρτημάτων

2

Σκηνογραφία- Ενδυματολογία

2

Ντοκιμαντέρ

2

Θεωρία Τέχνης-Στοιχεία Αισθητικής

2

Φωτισμός θεάτρου

2

Δημιουργική γραφή

2

Κινηματογραφική Τεχνολογία-Φωτογραφία Κινηματογράφου

2

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Επιλογής

2

Δ. Μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας
Κατεύθυνση

Διδακτικό αντικείμενο/Μάθημα

Ώρες

Ζωγραφική

3

Γλυπτική

2

Χαρακτική

2

Βιομηχανικό Σχέδιο

1

Εργαστήρια Πολυμέσα

1

Κινησιολογία-Σωματική Έκφραση

1

Υποκριτική

2

Στοιχεία Σκηνοθεσίας Θεάτρου

2

Ιστορία Θεάτρου

1

Φωνητική-Τραγούδι

1

Αισθητική Κινηματογράφου-Βασικές
Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου

2

Κλασικός Χορός

3

Τεχνικές Σύγχρονου Χορού

3

Κινησιολογία

3

Σύνολο Ωρών Μαθημάτων/Καλλιτεχνικής Παιδείας

9

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

40

Εικαστικών Τεχνών

Θεάτρου -Κινηματογράφου

Χορού

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 105226/Δ2
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο.

(3)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 και τις περ. γ’ και ι’ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
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).
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5. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
(Β’ 3298).
6. Την 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).
7. Την υπ’ αρ. 31/18-06-2020 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/369/100192/Β1/29-07-2020 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διδασκαλία β’ ξένης Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο
1. Α’ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
α). Οι μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου συνεχίζουν τη β’ ξένη γλώσσα που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο
(Γαλλικά ή Γερμανικά).
β). Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για
τη δημιουργία τμήματος είναι δεκατέσσερις (14). Σε
απομονωμένες σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής και
νησιωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα
και με δώδεκα (12) μαθητές.
γ). Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος στη
μία από τις δύο γλώσσες, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά στο τμήμα β’ ξένης γλώσσας που δημιουργείται
στο σχολείο.
Όσοι από τους μαθητές εντάσσονται σε τμήμα β’ ξένης
γλώσσας που δεν είχαν διδαχθεί στο Γυμνάσιο παρακολουθούν το μάθημα και ο βαθμός τους στη β’ ξένη
γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή τους, ούτε
στο γενικό βαθμό προαγωγής.
Για τους μαθητές αυτούς υπολογίζεται ο βαθμός τους
στη β’ ξένη γλώσσα, εφόσον ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι
(όταν είναι ενήλικοι) υποβάλλουν στο σχολείο τους
σχετική δήλωση το αργότερο μέχρι τρείς (03) ημέρες
πριν από την ημερομηνία λήξης της διδασκαλίας των
μαθημάτων.
δ). Οι μαθητές που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο την Ιταλική ως β’ ξένη γλώσσα επιλέγουν έως τις 18 Σεπτεμβρίου
στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου ως β’ ξένη γλώσσα μεταξύ της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Για τους μαθητές αυτούς ισχύει η περ. γ του άρθρου 1
της απόφασης αυτής.
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2. Β’ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
α). Οι μαθητές της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου συνεχίζουν τη γλώσσα που διδάχτηκαν στην Α’ τάξη του
Γενικού Λυκείου (Γαλλικά ή Γερμανικά).
β). Οι μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2019-2020 διδάχτηκαν στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου την Αγγλική
γλώσσα, στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου συνεχίζουν τη
β’ ξένη γλώσσα που είχαν διδαχτεί στο Γυμνάσιο (Γαλλικά
ή Γερμανικά).
γ). Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος
στη μία από τις δύο γλώσσες, οι μαθητές εντάσσονται
υποχρεωτικά στο τμήμα της ξένης γλώσσας που δημιουργείται στο σχολείο.
Όσοι από τους μαθητές εντάσσονται σε τμήμα ξένης
γλώσσας που δεν είχαν διδαχθεί στο Γυμνάσιο ή στην Α’
τάξη του Γενικού Λυκείου παρακολουθούν το μάθημα και
ο βαθμός τους στη β’ ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για
την προαγωγή τους, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής.
Για τους μαθητές αυτούς υπολογίζεται ο βαθμός τους
στη β’ ξένη γλώσσα, εφόσον ο κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι
(όταν είναι ενήλικοι) υποβάλουν στο σχολείο τους σχετική
δήλωση, το αργότερο μέχρι τρείς (03) ημέρες πριν από
την ημερομηνία λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων.
3. ΤΜΗΜΑΤΑ Β’ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Στη β’ ξένη γλώσσα οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Η κατανομή των
μαθητών σε τμήματα β’ ξένης γλώσσας καθορίζεται με
βάση την αλφαβητική σειρά. Τα αριθμητικά στοιχεία της
περ. 1β του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν όταν
το σχολείο λειτουργεί με ένα τμήμα. Όταν το σχολείο
λειτουργεί με περισσότερα τμήματα, τα τμήματα αυτά
συμπτύσσονται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα
ανώτερα όρια, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 129818/
Γ2/16-09- 2013 (Β’ 2451) κοινή απόφαση και δημιουργείται τμήμα για τη β’ ξένη γλώσσα από τους μαθητές
όλων των τμημάτων της ίδιας τάξης.
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός των
τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τμήματα της τάξης είναι δυνατόν να διαμορφώνονται σύμφωνα με την
επιλογή των μαθητών στη β’ ξένη γλώσσα με αλφαβητική
σειρά και να δημιουργούνται τμήματα τάξης με μαθητές
που έχουν επιλέξει την ίδια β’ ξένη γλώσσα, τα οποία
πρέπει να είναι αριθμητικά περίπου ισοδύναμα.
Άρθρο 2
Διδασκαλία του μαθήματος «Αγγλικά» στο Γενικό
Λύκειο
Όλοι οι μαθητές διδάσκονται το μάθημα των Αγγλικών
και στις τρείς τάξεις του Γενικού Λυκείου. Η ισχύς της
παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 12 Αυγούστου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

