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«Η εκπαίδετςη είναι ανθπύπινο δικαίψμα και
μεσαμοπυψσική δόναμη για σην εξάλειχη σηρ
υσύφειαρ, ση βιψςιμϋσησα και σην ειπήνη. Οι
άνθπψποι ποτ μεσακινοόνσαι, είσε για δοτλειά είσε
για μϋπυψςη, είσε με δική σοτρ θέληςη είσε απϋ
ανάγκη, δεν αυήνοτν πίςψ σοτρ σο δικαίψμα ςσην
εκπαίδετςη».

Ανσϋνιο Γκοτσέπερ, Γενικϋρ Γπαμμασέαρ σψν Ηνψμένψν Εθνύν

(Ηλεκσπονική πηγή: tinyurl.com/4u3eywmr)  



ΖΕΠ = Ζύνη Εκπαιδετσικήρ Πποσεπαιϋσησαρ

ΔΤΕΠ = Δομή Τποδοφήρ και Εκπαίδετςηρ Πποςυόγψν

Ν. 3879/2010 ΥΕΚ 163/Α/21-9-2010

Άπθπο 26

1.α) Με απϋυαςη σοτ Τποτπγοό 
Παιδείαρ, Δια Βίοτ Μάθηςηρ και 
Θπηςκετμάσψν οπίζονσαι Ζύνερ 
Εκπαιδετσικήρ Πποσεπαιϋσησαρ 
(Ζ.Ε.Π.), ςσιρ οποίερ ενσάςςονσαι 
ςφολικέρ μονάδερ ππψσοβάθμιαρ και 
δετσεποβάθμιαρ εκπαίδετςηρ…

Δημιοτπγία ΖΕΠ
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Διασάξειρ σοτ άπθποτ 21 σοτ ν. 4251/2014 (Α΄ 80)

7. Ανήλικοι πολίσερ σπίσψν φψπύν, ποτ διαμένοτν ςσην ελληνική
επικπάσεια, τπάγονσαι ςσην τποφπεψσική ςφολική υοίσηςη, ϋπψρ και
οι ημεδαποί…

8. Για σην εγγπαυή… σα πποβλεπϋμενα 
για σοτρ ημεδαποόρ δικαιολογησικά. 
Κασ' εξαίπεςη, με ελλιπή 
δικαιολογησικά μποπεί να 
εγγπάυονσαι…

α. …δικαιοόφοι διεθνοόρ πποςσαςίαρ…

β. …πεπιοφέρ, ςσιρ οποίερ επικπασεί 
έκπτθμη κασάςσαςη. 

γ. …αίσηςη διεθνοόρ πποςσαςίαρ. 

δ. …πολίσερ σπίσψν φψπύν ποτ δεν 
έφει πτθμιςθεί η νϋμιμη διαμονή 
σοτρ ςση φύπα
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β ́
ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Άπθπο 21
κοποί και μέςα

α) σην εγγπαυή σψν παιδιύν με διαυοπεσική πολισιςμική πποέλετςη ςε
ςφολεία μαζί με παιδιά γηγενύν

β) σην ενίςφτςη σηρ δημοκπασικήρ λεισοτπγίαρ σοτ ςφολείοτ …

γ) σην εκπϋνηςη κασάλληλψν ςφολικύν ππογπαμμάσψν…

δ) σην ανσιμεσύπιςη σψν απνησικύν διακπίςεψν ποτ δημιοτπγοόνσαι με βάςη
σιρ πολισιςμικέρ διαυοπέρ και σον πασςιςμϋ…

ε) μέσπα και τποςσηπικσικέρ δομέρ ποτ ετνοοόν σην εκπαιδετσική και
κοινψνική ένσαξη…

ςσ)κασάλληλα επιμοπυψσικά ππογπάμμασα και δπάςειρ διαπολισιςμικοό
φαπακσήπα…

Άπθπο 22
φολεία Διαπολισιςμικήρ Εκπαίδετςηρ

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/238023/nomos-4415-2016


Οπγάνψςη, λεισοτπγία, ςτνσονιςμϋρ και ππϋγπαμμα εκπαίδετςηρ σψν Δομύν
Τποδοφήρ για σην Εκπαίδετςη σψν Πποςυόγψν (Δ.Τ.Ε.Π.)

Άπθπο 1

1. Για σην παποφή εκπαίδετςηρ ςσα παιδιά πολισύν σπίσψν φψπύν λεισοτπγοόν 
δομέρ τποδοφήρ για σην εκπαίδετςη σψν πποςυόγψν (Δ.Τ.Ε.Π.), οι οποίερ 
ανήκοτν ςσην στπική εκπαίδετςη, ψρ εξήρ: 

α) ε ςφολικέρ μονάδερ σψν 
Πεπιυεπειακύν Διετθόνςεψν 
Ππψσοβάθμιαρ και 
Δετσεποβάθμιαρ Εκπαίδετςηρ 
σηρ φύπαρ…

μία (1) ανά ςφολική μονάδα,

κάθε Δ.Τ.Ε.Π. μποπεί να 
πεπιλαμβάνει πεπιςςϋσεπα σοτ 
ενϋρ σμήμασα…

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-139654-gd4-2017.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-139654-gd4-2017.html


Απογετμασινϋ ψπολϋγιο ππϋγπαμμα  14:00έψρ 18:00

με 4  διδακσικέρ πεπιϋδοτρ (4 ύπερ)

Δημοσικϋ Γτμνάςιο

Διδακσικϋ

ανσικείμενο/ Μάθημα

Ώπερ

Ελληνική Γλύςςα 6

Αγγλικά 4

Μαθημασικά 3

Υτςική Αγψγή 3

ΣΠΕ 2

Αιςθησική Αγψγή 

(Εικαςσικά, Μοτςική, 

θεασπική Αγψγή)

2

όνολο 20

Διδακσικϋ

ανσικείμενο/ Μάθημα

Ώπερ

Ελληνική Γλύςςα 6

Αγγλικά 4

Μαθημασικά 4

Υτςική Αγψγή 4

Πληπουοπική 2

Πολισιςμϋρ και 

Δπαςσηπιϋσησερ

2

όνολο 20

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-139654-gd4-2017.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-139654-gd4-2017.html


β) Ειδικά για σην εκπαίδετςη 
σψν παιδιύν ηλικίαρ 4-5 εσύν 
ποτ διαμένοτν ςσα κένσπα 
υιλοξενίαρ λεισοτπγοόν ΔΤΕΠ 
ψρ Παπαπσήμασα ϋμοπψν 
νηπιαγψγείψν, ενσϋρ σψν 
κένσπψν υιλοξενίαρ.

γ) ε ειδικέρ πεπιπσύςειρ, για 
σην εκπαίδετςη παιδιύν 
ηλικίαρ 6-12 εσύν (Δημοσικϋ) 
και 13-15 εσύν (Γτμνάςιο),
μποποόν να λεισοτπγοόν ΔΤΕΠ 
ψρ Παπαπσήμασα ϋμοπψν 
ςφολικύν μονάδψν ενσϋρ σψν 
κένσπψν υιλοξενίαρ.                

δεν ευαπμϋςσηκε ποσέ…

Νηπιαγψγείο ςσο Μϋζα

Απονομή ελέγφψν πποϋδοτ και υοίσηςηρ

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-139654-gd4-2017.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-139654-gd4-2017.html


Οι ΔΤΕΠ ψρ παπαπσήμασα 
Νηπιαγψγείψν ενσϋρ σψν 
κένσπψν υιλοξενίαρ λεισοτπγοόν 
απϋ 8:15 έψρ 13:00  με 
ψπολϋγιο ππϋγπαμμα ενιαίοτ 
σόποτ ολοήμεποτ νηπιαγψγείοτ.

Οι ΔΤΕΠ ψρ παπαπσήμασα 
Δημοσικύν και Γτμναςίψν, 
ενσϋρ σψν κένσπψν υιλοξενίαρ, 
λεισοτπγοόν κασά σιρ ππψινέρ 
ύπερ απϋ 8:30 έψρ 12:30  

4  διδακσικέρ πεπιϋδοτρ (4 
ύπερ)

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-139654-gd4-2017.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-139654-gd4-2017.html


Πποςαπμογή σηρ ελληνικήρ νομοθεςίαρ ππορ σιρ διασάξειρ σηρ Οδηγίαρ 
2013/33/ΕΕ σοτ Ετπψπαωκοό Κοινοβοτλίοτ και σοτ τμβοτλίοτ σηρ 26ηρ 
Ιοτνίοτ 2013…

Άπθπο 13

1. Οι ανήλικοι πολίσερ σπίσψν φψπύν ή ανιθαγενείρ κασά σην 
παπαμονή σοτρ ςση φύπα έφοτν ππϋςβαςη ςσο δημϋςιο 
εκπαιδετσικϋ ςόςσημα…

2. Η ένσαξη ςσο εκπαιδετσικϋ ςόςσημα λαμβάνει φύπα σο απγϋσεπο 
ενσϋρ σπιύν (3) μηνύν απϋ σην ημεπομηνία ολοκλήπψςηρ σηρ 
σατσοποίηςηρ σοτ ανηλίκοτ.

3. Για ση διετκϋλτνςη σηρ ένσαξηρ ςσο δημϋςιο εκπαιδετσικϋ 
ςόςσημα, εκπαιδετσικέρ δπάςειρ, ςσο πλαίςιο σηρ άστπηρ 
εκπαίδετςηρ, μποποόν να παπέφονσαι μεσαξό άλλψν και ενσϋρ σψν 
κένσπψν υιλοξενίαρ.

Άπθπο 14 

Η ππϋςβαςη ςση δετσεποβάθμια… μποπεί να αυοπά και ενήλικερ 
αισοόνσερ τπϋ σην πποϊπϋθεςη ϋσι διαμένοτν νομίμψρ ςση φύπα.

https://www.synigoros.gr/resources/docs/n4540-2018.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/docs/n4540-2018.pdf


Αναδιοπγάνψςη σψν δομύν τποςσήπιξηρ σηρ Π/θμιαρ και Δ/θμιαρ εκπαίδετςηρ 
και άλλερ διασάξειρ

ΜΕΡΟ ΣΕΣΑΡΣΟ
ΔΟΜΕ ΤΠΟΔΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΟΠΑΙΔΩΝ

Άπθπο 72

1. Η εκπαίδετςη σψν ανηλίκψν ποτ εμπίπσοτν … παπέφεσαι απϋ σιρ 
ςφολικέρ μονάδερ σηρ ππψσοβάθμιαρ και δετσεποβάθμιαρ 
εκπαίδετςηρ.

2. …μποπεί να ιδπόονσαι Δομέρ Τποδοφήρ για σην Εκπαίδετςη σψν 
Πποςυτγοπαίδψν (Δ.Τ.Ε.Π.), ποτ λεισοτπγοόν ςσο πλαίςιο σοτ 
στπικοό εκπαιδετσικοό ςτςσήμασορ και ευαπμϋζοτν εξειδικετμένα 
ππογπάμμασα ςποτδύν,…

Άπθπο 73

2.  Η διάπκεια υοίσηςηρ ςση Δ.Τ.Ε.Π. είναι ένα (1) διδακσικϋ έσορ με 
δτνασϋσησα επέκσαςηρ ενϋρ (1) ακϋμη

4. Παποφή βεβαίψςηρ υοίσηςηρ ςε ΔΤΕΠ

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf


Άπθπο 82

Εποπσεία και παιδαγψγική καθοδήγηςη σψν Δ.Τ.Ε.Π. 

1. Ανήκει ςσοτρ ΕΕ, ποτ έφοτν σην παιδαγψγική ετθόνη σψν 
ςφολικύν μονάδψν ςσιρ οποίερ λεισοτπγοόν ΔΤΕΠ, είναι 
τπεόθτνοι για σην: 
α) απϋυαςη για ση δημιοτπγία τποομάδψν μαθησύν (για 

ςτνεκπαίδετςη/ςτνδιδαςκαλία), κάλτχη αναγκύν
β)  κασαφύπιςη ςσοιφείψν ςε ηλεκσπονική υϋπμα σοτ ΙΕΠ

2. Οι ΕΕ ςε ςτνεπγαςία με ΙΕΠ και ΕΠ: 
α) είναι τπεόθτνοι για σην επιςσημονική και παιδαγψγική 

καθοδήγηςη σψν εκπαιδετσικύν με ςεμινάπια
β)  αποδελσιύνοτν, κψδικοποιοόν πποβλήμασα, 

κασαθέσοτν πποσάςειρ και ςτνσάςςοτν έκθεςη ππορ 
ΤΠΑΙΘ και ΙΕΠ 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf


Άπθπο 82

3. σο σέλορ σοτ διδακσικοό   
έσοτρ, με ετθόνη σψν ΕΕ 
και ΕΠ, οπγανύνονσαι 
ςτνανσήςειρ για 
απολογιςμϋ, αξιολϋγηςη 
και πποσάςειρ.

4. Έγκπιςη ψπολογίοτ 
ππογπάμμασορ ΔΤΕΠ απϋ 
σον Πποωςσάμενο 
Εκπαιδετσικύν θεμάσψν

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf


 Μη έγκαιπη ππϋςληχη εκπαιδετσικοό/ειδικοσήσψν

 Αναβάθμιςη ψπαπίοτ εκπαιδετσικοό/ειδικοσήσψν 
απϋ 15 ύπερ ςε πλήπερ ψπάπιο με αποσέλεςμα να 
μένει φψπίρ εκπαιδετσικϋ η ΔΤΕΠ

 Διαπκήρ εναλλαγή εκπαιδετσικύν

 Λϋγψ μεςημεπιανοό ψπαπίοτ, οι ΔΤΕΠ δεν μποποόν 
να ςτμμεσέφοτν ςσιρ εκδηλύςειρ σψν ςφολείψν (π.φ. 
γιοπσέρ) και υαίνονσαι αποκομμένερ απϋ ατσά

ημανσικϋ

 Οι ΔΤΕΠ ιδπόονσαι μϋνο ςε Νηπιαγψγεία, Δημοσικά και
Γτμνάςια (έψρ σην ηλικία σψν 15 εσύν)

 Δεν απαισοόνσαι διαπιςσψσικά σεςσ



 Αποσελοόν ένα πποενσαξιακϋ ςσάδιο ποτ πποςυέπει 
ευϋδια ςσοτρ μαθησέρ ππϋςυτγερ και ςτνσελοόν ςσην 
ομαλή ένσαξή σοτρ ςσο ελληνικϋ εκπαιδετσικϋ ςόςσημα. 

* Σο γεγονϋρ ϋσι οι ΔΤΕΠ νηπιαγψγείψν λεισοτπγοόν ενσϋρ 
κένσπψν υιλοξενίαρ, είναι μείζονορ ςημαςίαρ για σην 
ανάπστξη και εκπαιδετσική ένσαξη σψν μικπύν παιδιύν 
(άμεςη ςτνεπγαςία γονέψν και εκπαιδετσικύν) γιασί 
καλλιεπγεί κλίμα αμοιβαίαρ εμπιςσοςόνηρ, ενιςφόει σο 
αίςθημα σηρ αςυάλειαρ σψν παιδιύν και επισαφόνει κασά 
πολό σον πτθμϋ μάθηςήρ σοτρ.

** Με σην ίδπτςη και λεισοτπγία σψν ΔΤΕΠ η ελληνική 
πολισεία ανσαποκπίνεσαι με σπϋπο οτςιαςσικϋ και 
παιδαγψγικά ύπιμο ςσην αναγκαιϋσησα σηρ εκπαιδετσικήρ 
ένσαξηρ σψν παιδιύν πποςυόγψν.



τγφπημασοδοσοόμενο έπγο απϋ σην Ετπψπαωκή Ένψςη –
Ετπψπαωκϋ Κοινψνικϋ Σαμείο  (έγγπαυα με λογϋστπο ΕΠΑ)

Δόο κόκλοτρ ποτ ενσάςςονσαι ςσο ψπολϋγιο ππϋγπαμμα 

 Σάξειρ Τποδοφήρ (ΣΤ) Ι ΖΕΠ 

 Σάξειρ Τποδοφήρ (ΣΤ) ΙΙ ΖΕΠ

κοπϋρ: να βοηθήςει να παπακολοτθήςοτν σα μαθήμασα σηρ 
σάξηρ σοτρ

 Ελάφιςσορ απιθμϋρ μαθησύν  9

 Υοίσηςη μαθησύν απϋ διαυοπεσικέρ σάξειρ

 Δτνασϋσησα διακοπήρ απϋ ΣΤ με απϋυαςη Δ, 

εκπαιδετσικοό ΣΤ και εκπαιδετσικοό σάξηρ

http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2020/May/idrysi-leitourgia-ty-29-05-2020.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/egkykl_zep_signed.pdf


Σο ππϋγπαμμα πεπιλαμβάνει:

 ΣΤ Ι ΖΕΠ ελάφιςση ή μηδενική γνύςη ελληνικήρ, 1-2 φπϋνια. 

Μαθήμασα:

 Υτςική αγψγή

 Εικαςσικά

 Μοτςική

 Ξένη γλύςςα κι ϋσι απουαςίςει ο Δ

 ΣΤ ΙΙ ΖΕΠ μέσπιο επίπεδο ελληνομάθειαρ, 2 έψρ 3 φπϋνια 
φψπίρ δτνασϋσησα επιςσπουήρ ςε ΣΤ.

Τποςσήπιξη ςσην ελληνική και ςε άλλα μαθήμασα:

 Ενσϋρ κανονικήρ σάξηρ με 2ο εκπαιδετσικϋ (παπάλληλη διδ.)

 Εκσϋρ κανονικήρ σάξηρ



Ενέπγειερ ςφολείψν

1. Διεξαγψγή διαπιςσψσικύν σεςσ για ανίφνετςη 
ελληνομάθειαρ

2. Εντπϋγπαυη δήλψςη σοτ γονέα ή κηδεμϋνα 

3. Απϋυαςη Δ για υοίσηςη ςε ΣΤ Ι ή ΙΙ

4. Ο .Δ. τπϋ σην καθοδήγηςη σοτ Πποωςσαμένοτ 
εκπαιδετσικύν θεμάσψν κασαπσίζει σο Ωπολϋγιο 
ππϋγπαμμα βάςει ειςηγήςεψν εκπαιδετσικοό ΣΤ/σάξηρ

5. Έγκπιςη Ωπολογίοτ ππογπάμμασορ απϋ Πποωςσάμενο   
εκπαιδετσικύν θεμάσψν

Σα 1, 2 σηποόνσαι ςσο απφείο σηρ ςφολικήρ μονάδαρ



 ΣΤ Ι ΖΕΠ ελάφιςση ή μηδενική γνύςη ελληνικήρ, 1 έψρ 2 φπϋνια. 

Ενσασικϋ ππϋγπαμμα εκμάθηςηρ σηρ ελληνικήρ γλύςςαρ 15 ψπύν

Μαθήμασα:

- Μαθημασικά            - Υτςική αγψγή

- Μοτςική                  - Πληπουοπική  

- Ξένη γλύςςα ή άλλο μάθημα με απϋυαςη Δ και ςτνεπγαςία ΕΕ

 ΣΤ ΙΙ ΖΕΠ μέσπιο επίπεδο ελληνομάθειαρ, 2 έψρ 3 φπϋνια φψπίρ 
δτνασϋσησα επιςσπουήρ ςε ΣΤ.

Τποςσήπιξη ςσην ελληνική ή και ςε άλλα μαθήμασα:

- Ενσϋρ κανονικήρ σάξηρ με 2ο εκπαιδετσικϋ (παπάλληλη διδ.)

- Εκσϋρ κανονικήρ σάξηρ

* Ελάφιςσϋρ απιθμϋρ μαθησύν 7 και μέγιςσορ 17

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A1%CE%A746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%976%CE%A0?inline=true


Ενέπγειερ ςφολείψν

1. Διεξαγψγή διαπιςσψσικύν σεςσ για ανίφνετςη 
ελληνομάθειαρ, σεςσ διαβαθμιςμένηρ δτςκολίαρ, 
ππουοπικϋρ και γπαπσϋρ λϋγορ απϋ 50 μϋπια. 
Πάνψ απϋ 60 μϋπια υοίσηςη ςε ΣΤ ΙΙ ΖΕΠ

2. Εντπϋγπαυη δήλψςη σοτ γονέα ή κηδεμϋνα 

3. Απϋυαςη Δ για υοίσηςη ςε ΣΤ Ι ή ΙΙ ΖΕΠ

4. Ο Δ τπϋ σην καθοδήγηςη σοτ τνσονιςσή ΕΕ κασαπσίζει σο 
Ωπολϋγιο ππϋγπαμμα βάςει ειςηγήςεψν εκπαιδετσικοό 
ΣΤ/σάξηρ

5. Έγκπιςη Ωπολογίοτ ππογπάμμασορ απϋ τνσονιςσή ΕΕ

Σα 1, 2 σηποόνσαι ςσο απφείο σηρ ςφολικήρ μονάδαρ



φολικέρ μονάδερ διαβιβάζοτν αίσημα ςσιρ ΔΠΕ ή ΔΔΕ

ΔΠΕ ή ΔΔΕ διαβιβάζοτν αίσημα ςσιρ ΠΔΕ

ΠΔΕ τποβάλλοτν ηλεκσπονικϋ ςτγκενσπψσικϋ πίνακα ςσο ΤΠΑΙΘ

ΤΠΑΙΘ  εκδίδει Τ.Α. για ένσαξη ςφολικύν μονάδψν ςσιρ Ζύνερ 
Εκπαιδετσικήρ Πποσεπαιϋσησαρ (ΖΕΠ),  για ΠΕ  Υ1/106356/Δ1/3-8-2020

(τμ. Υ1/162602/Δ1/3-12-2020) και για ΔΕ  Τ.Α. 131701/Δ2/2020 

ΠΔΕ απϋυαςη ίδπτςηρ Σάξεψν Τποδοφήρ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.   
για  ΠΕ 8435/8-9-2020 και για ΔΕ 11894/3-11-2020
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ε ποια μαθήμασα εξεσάζονσαι;

Οι μαθησέρ εξεσάζονσαι ππουοπικά ςσα μαθήμασα ποτ 
απουάςιςε ο Δ ϋσι θα παπακολοτθήςοτν 

Δεν βαθμολογοόνσαι ςσην Απφαία και Νέα Ελληνική Γλύςςα 
και Γπαμμασεία

Με σι βαθμϋ πποάγονσαι οι ππϋςυτγερ μαθησέρ σψν ΣΤ;

Πποάγονσαι ή απολόονσαι: 

i) ϋσαν έφοτν ςε κάθε μάθημα βαθμϋ εσήςιαρ επίδοςηρ 
σοτλάφιςσον οκσύ (8) ή 

ii) ϋσαν έφοτν γενικϋ μέςο ϋπο βαθμύν εσήςιαρ επίδοςηρ 
σοτλάφιςσον ένσεκα (11) 

** Για μαθησέρ/σπιερ απϋ ξένα ςφολεία ποτ υοισοόν ςσο Γτμνάςιο 
ιςφόοτν οι διασάξειρ σοτ απ. 15 σοτ ΠΔ 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/deuterobathmia-ekpaideuse/proedriko-diatagma-126-2016-fek-211-b-11-11-2016.html


 Για ΣΤ ςσα ΓΕΛ ιςφόοτν οι διασάξειρ σοτ απ. 35 σοτ Ν. 
4777/2021 (Α΄25), ποτ ανσικασέςσηςε σο άπθπο 114 σοτ        
Ν. 4610/2019 (Α’70) *

 Για ΣΤ ςσα ΕΠΑΛ ιςφόοτν οι διασάξειρ σοτ άπθποτ 137 σοτ      
Ν. 4610/2019 (Α’70) *

 ΕΠΑΛ 1ο έσορ υοίσηςηρ ΓΜΟ 7,5

 ΕΠΑΛ 2ο έσορ υοίσηςηρ ΓΜΟ 8,5

* Για σην ππουοπική εξέσαςη ςτςσήνεσαι 3μελήρ επισποπή 

Εγκόκλιορ (7557/ΓΔ4/20-01-2020) με θέμα:
«Αξιολϋγηςη - Αποτςίερ μαθησύν/σπιύν απϋ ξένα ςφολεία 
ποτ υοισοόν ςε ςφολικέρ μονάδερ Δ/θμιαρ Εκπ/ςηρ σηρ φύπαρ 
και ςε Σάξειρ Τποδοφήρ (Σ.Τ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ, για σο ςφολ. έσορ 
2019-2020»

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4777-2021-phek-25a-17-2-2021.html
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https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/axiologisi-apoysies_mathiton-mathitrion_apo_xena_sholeia_se_sh.monades_d.e._gia_to_sh.pdf


• Ν.3879/2010 Υ ΕΚ 163/Α/21-9-2010,άπθπο 26

• 4251/2014 (Α΄ 80), άπθπο 21

• ΠΔ 126/2016 (Α’211)

• Ν.4415/2016 Υ ΕΚ 159/Α/6-9-2016, Κευάλαιο Β΄

• ΚΤΑ 139654/ΓΔ4/2017 Υ ΕΚ 2985/30-8-2017

• Ν.4540/2018 ΥΕΚ 91/Α/22-5-2018,άπθπο 13, 14

• Ν.4547/2018 ΥΕΚ 102/Β/12-6-2018, Μέπορ Σέσαπσο

• Ν.4610/2019 (Α ’70) , άπθπο 114

• Ν.4610/2019 (Α ’70) , άπθπο 137

• Εγκόκλιορ 7557/ΓΔ4/20-01-2020

• ΕγκόκλιορΤ1/65376/Δ1/29-5-2020

• Εγκόκλιορ 102635/ΓΔ4/31-7-2020

• Τ.Α.  Υ1/106356/Δ1/3-8-2020

• Απϋυαςη ΠΔΕ Θεςςαλίαρ ΠΕ 8435/8-9-2020

• Απϋυαςη ΠΔΕ Θεςςαλίαρ 11894/3-11-2020

• Τ.Α. 131701/Δ2/2020

• ΕγκόκλιορΥ1/131731/Δ1/1-10-2020

• Απϋυαςη ΠΔΕ Θεςςαλίαρ ΔΕ 11894/3-11-2020

• Ν.4777/2021 (Α΄25) ,άπθπο 35

• Υψσογπαυικϋ τλικϋ απφείο Βαςιλειάδοτ Εόη
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