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  ΘΕΜΑ : Τροποποίηση – συµπλήρωση της µε αριθµ. Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-

2011 Υπουργικής Απόφασης 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 
167,τ. Α΄), «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
και άλλες ∆ιατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2, του άρθρου 7, 
του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 
διατάξεις». 

3.  Την παράγραφο 1, του άρθρου 10 , του Π.∆ 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), 
«Οργάνωση και λειτουργία των ∆ηµοτικών Σχολείων». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄), 

5. Τις διατάξεις της µε αριθµ. 1120/Η/7-1-2010 Απόφασης (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8-1-
2010) περί «καθορισµού αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων»  

6. Τις µε αριθµ. 7/2005 και 12/2006 Πράξεις του Τµήµατος Πρωτοβάθµιας 
εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 
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Τροποποιούµε – συµπληρώνουµε την µε αριθµ. Φ.12/518/61284/Γ1/27-5-2011 
Υπουργική  Απόφαση ως εξής: 
 

1. Στα 6/θέσια και άνω δηµοτικά σχολεία, καθώς και στα σχολεία µε ΕΑΕΠ, οι 
µαθητές, οι οποίοι θα φοιτήσουν  κατά το σχολικό έτος 2011-2012 στην Στ΄ 
τάξη του δηµοτικού σχολείου, θα διδαχθούν και στην τάξη αυτή, τη δεύτερη 
ξένη γλώσσα που είχαν διδαχθεί στην Ε΄ τάξη. 

2. Στα σχολεία αυτά ορίζεται ελάχιστος αριθµός δεκαπέντε (15) µαθητών για τη 
δηµιουργία τµηµάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας. 

3. Σε περιπτώσεις ειδικών λειτουργικών συνθηκών (νησιωτικότητα, ορεινότητα, 
δυσχέρειες πρόσβασης, κλπ.), µπορούν να λειτουργήσουν τµήµατα µε 
ελάχιστο αριθµό δώδεκα (12) µαθητών, µε απόφαση του Περιφερειακού 
∆ιευθυντή. 

4. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν µόνο για τους µαθητές που θα 
φοιτήσουν το σχολικό έτος 2011 – 2012 στην Στ΄ τάξη του δηµοτικού 
σχολείου. 

5. Για την επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας που θα διδάσκεται στο σχολείο, την 
τελική απόφαση έχει ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα 
λαµβάνει υπόψη του τις εισηγήσεις των ∆ιευθυντών ∆ιευθύνσεων Π.Ε. 
 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η µε αριθµ.Φ.12/518/61584/Γ1/27-5-2011 Υπουργική Απόφαση 
µε θέµα:  «διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δηµοτικά σχολεία». 
 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
 
  
 
        Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                  

Εσωτερική ∆ιανοµή                                            

1. Γραφείο κ.  Υπουργού 
2. Γραφείο Αν. Υπουργού 
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού                                              ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
4. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
5. Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα                                                                      
6. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµ Προγρ ΚΠΣ 
7. ∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
8. ∆/νση Ξένων & Μειονοτικών 
9. ∆/νση προσωπικού Π.Ε 
10. ΓΕΠΟ 
11. ∆/νση ΠΟ∆Ε 
12. ∆/νση Σπουδών Π.Ε , Τµήµα Α΄                 

 
                                                 
 
 

 


