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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Εποπτεία λειτουργίας ξένων σχολείων και συμπλήρωση στατιστικών στοιχείων.
1. Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4862/1931 (Φ.Ε.Κ. 2/1931, τ. Α’) «Περί των ξένων σχολείων» και β) τις
διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 8 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/2013, τ. Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017,
τ. Α’), παρακαλούμε, για το σχολικό έτος 2017-2018, να προβείτε σε έλεγχο των ξένων σχολείων που ανήκουν στην
αρμοδιότητα σας, σχετικά με:
Α) την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας του σχολείου,
Β) την καταλληλότητα των διδακτηρίων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών
(αν δηλαδή υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις του ΕΟΠΠΕΠ με τα ανάλογα σχέδια),
Γ) την απασχόληση των διδασκόντων (εάν υπάρχουν διοριστήρια για τους Έλληνες και άδειες διδασκαλίας
για τους αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς) και
Δ) τη διδασκαλία των Ελληνικών μαθημάτων στο ξένο πρόγραμμα σπουδών. Σας επισημαίνουμε ότι η
διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας θα πρέπει να γίνεται εντός εκπαιδευτικού ωραρίου διδασκαλίας και σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας ή της πρόσθετης
διδακτικής στήριξης.
2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποστείλετε, στα εν λόγω σχολεία αρμοδιότητά σας για
συμπλήρωση, το συνημμένο έντυπο (Πρότυπο έντυπο Στατιστικών Στοιχείων), με όλα τα ζητούμενα στοιχεία.
Για κάθε σχολείο, να συμπληρωθεί χωριστό έντυπο ανά σχολική βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό,
Γυμνάσιο, Λύκειο) και πρόγραμμα εκπαίδευσης (Ελληνικό ή Ξένο) που ακολουθεί η συγκεκριμένη σχολική
βαθμίδα. Για παράδειγμα, αν το ξένο σχολείο λειτουργεί μόνο με ξένο πρόγραμμα και έχει τμήματα και των
τεσσάρων βαθμίδων θα συμπληρωθούν τέσσερα έντυπα, ένα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Αν όμως λειτουργεί
και με Ελληνικό πρόγραμμα (π.χ. Γυμνασίου και Λυκείου), τότε θα συμπληρωθούν επιπλέον 2 έντυπα για τα εν
λόγω τμήματα. Συνολικά δηλαδή θα συμπληρωθούν 6 έντυπα.
Επίσης, να αναφερθούν λεπτομερώς, συμπληρώνοντας και τις σχετικές αποφάσεις, οι εγκεκριμένες
παρεκκλίσεις που αφορούν το Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών, τους διδάσκοντες, τα μαθήματα που διδάσκονται
στην Ελληνική γλώσσα ή στην ξένη γλώσσα και σε άλλα θέματα (π.χ. εκδρομές κλπ.).
Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμπλήρωση των ενδείξεων: «Ιδιοκτήτης
Σχολείου», «Διευθυντής Σχολείου» και «Αρχική άδεια ‘Ίδρυσης - Λειτουργίας».
Στις «Παρατηρήσεις» να αναγραφούν στοιχεία που αναφέρονται στην τήρηση των υποχρεώσεων των
σχολείων αυτών, στη συνεργασία τους με τις εκπαιδευτικές αρχές και γενικά στην τήρηση των όρων και
προϋποθέσεων που αναφέρονται στο νόμο με τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του, ή στην
πράξη χορήγησης της προσωρινής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, κατά περίπτωση.
Εφόσον λειτουργεί Τμήμα για την απόκτηση Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate), να
συμπληρωθεί ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αριθμός της πράξης χορήγησης της σχετικής άδειας και ποια
Δ/νση Εκπαίδευσης την εξέδωσε.
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Τα συμπληρωμένα έντυπα θα πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Γ’ Ξένων Σχολείων της Αυτοτελούς Δ/νσης
Ιδιωτικής Εκπ/σης (και ηλεκτρονικά σε μορφή XLS, στη διεύθυνση forsch@minedu.gov.gr) το αργότερο μέχρι την
έναρξη του νέου σχολικού έτους 2018-2019.
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, παρατηρηθούν παραλείψεις ή παρατυπίες,
παρακαλείσθε να μας το αναφέρετε.
Τέλος, θα σας παρακαλούσαμε, μαζί με την έκθεση του ελέγχου σας, να μας αποστείλετε, εκτός από αυτά
που ζητούνται από το έντυπο, και ένα αντίγραφο προγράμματος σπουδών και κανονισμού λειτουργίας για κάθε
ξένο σχολείο αρμοδιότητάς σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Επισυνάπτονται:
1. Πρότυπο έντυπο Στατιστικών Στοιχείων (και σε ηλεκτρονική μορφή)
2. Διευκρινήσεις για την ορθή συμπλήρωση
3. Υποδειγματική συμπλήρωση

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ
2. Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
3. Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης / Τμήμα Γ΄
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Δ/νση Α/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Α΄ Αθήνας

edu@dipe-a-athin.att.sch.gr

Δ/νση Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Α΄ Αθήνας

mail@dide-a-ath.att.sch.gr

Δ/νση Α/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Β΄ Αθήνας

idiwtika @gmail.com

Δ/νση Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Β΄ Αθήνας

griek@dide-v-ath-att.sch.gr

Δ/νση Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας

ekpedeftika@dide-d-ath.att.sch.gr

Δ/νση Α/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής

idiotika@dipe-anatol.att.sch.gr

Δ/νση Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής

mail@dide-anatol.att.sch.gr

Δ/νση Α/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Πειραιά

mail@dipe-peiraia.att.sch.gr

Δ/νση Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Πειραιά

mail@dide-peiraia.att.sch.gr

Δ/νση Α/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

mail@dipe-a.thess.sch.gr

Δ/νση Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

mail@dide-a.thess.sch.gr

Δ/νση Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης

mail@dide-v.thess.sch.gr

Δ/νση Α/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Ν. Λάρισας

dipelar@sch.gr

Δ/νση Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης Ν. Λάρισας

mail@dide.lar.sch.gr
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Συντμήσεις:
ΔΕ= Διεύθυνση Εκπαίδευσης
ΞΣ= Ξένο Σχολείο
ΞΓ= Ξένη Γλώσσα
ΠΣ= Πρόγραμμα Σπουδών
ΙΒ= Διεθνές Απολυτήριο
1 και 2= Να συμπληρωθούν τα στοιχεία της αρμόδιας ΔΕ του ΞΣ.
3= Να συμπληρωθεί η ονομασία του ΞΣ όπως έχει οριστεί σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 και το Ν. 4485/2017.
Προσοχή: Τα ΞΣ οφείλουν να αναγράφουν τον εν λόγω τίτλο στα έγγραφά τους.
5= Να συμπληρωθεί: Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό ή Γυμνάσιο ή Λύκειο.
Για κάθε Τύπο του ίδιου σχολείου να συμπληρώνεται διαφορετικό φύλλο στοιχείων.
6= Να συμπληρωθεί: Ελληνικό ή Ξένο ΠΣ ή Διεθνές Απολυτήριο (ΙΒ). Να αναφερθεί η αναλυτική ονομασία του ΠΣ.
Να κατατεθεί το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών σχολικού έτους 2017-2018 (σε περίπτωση που
δεν υπάρχει στην αρμόδια ΔΕ).
7= Να συμπληρωθεί, αν είναι Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, το όνομα του και η έδρα του, το όνομα του Νόμιμου
Εκπροσώπου και, αν έχει οριστεί, το όνομα του Γεν. Δ/ντή και του Δ/ντή όλης της Σχολικής Μονάδας
ανεξαρτήτου ΠΣ. Να σταλούν τα επίσημα έγγραφα σε φωτοτυπία. Να σταλούν δείγματα υπογραφής των
ανωτέρω στην αρμόδια ΔΕ.
8= Να συμπληρωθεί το όνομα του Δ/ντή του αντίστοιχου Τύπου Σχολείου. Να σταλεί δείγμα υπογραφής του στην
αρμόδια ΔΕ (σε περίπτωση που δεν υπάρχει).
4= Να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα στοιχεία του ΞΣ με ακρίβεια.
9= Να συμπληρωθεί η γλώσσα διδασκαλίας στο συγκεκριμένο ΠΣ.
10 και 11= Να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα αριθμητικά στοιχεία. Για τους Έλληνες να σημειωθεί αν εκκρεμούν
διοριστήρια.
12= Για τα ΞΣ που έχουν ΞΕΝΟ ΠΣ, να συμπληρωθούν οι ονομασίες των Ελληνικών μαθημάτων και οι αντίστοιχες
εβδομαδιαίες ώρες τους. Να συμπληρωθούν οι ονομασίες των τάξεων.
Ως προς τα Ελληνικά μαθήματα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4862/1931, ισχύουν τα ακόλουθα:
«Τα ξένα σχολεία της Μέσης εκπαιδεύσεως, ως και τα χάριν των μαθητών ξένης υπηκοότητος διατηρούμενα
δημοτικά σχολεία υποχρεούνται : α. Να μη χρησιμοποιώσι διδακτικά ή άλλα βιβλία, εικόνας ή χάρτας κλπ.
Περιεχομένου ανακριβούς ή δυσμενούς δια το Ελληνικον Έθνος ή δια το πολιτειακόν καθεστώς ή δια την
επίσημον θρησκείαν του Κράτους. β. Να διδάσκωσιν ελληνιστί και δι΄ελλήνων την ιθαγένειαν διδασκάλων και
καθηγητών εχόντων τα νόμιμα προσόντα το μάθημα των νέων Ελληνικών εν τοις δημοτικοίς σχολείοις, το των
νέων και αρχαίων εν τοις της Μέσης, εις μαθητάς δε ταύτης έλληνας υπηκόους επίσης και τα μαθήματα της
ιστορίας και της γεωγραφίας εκ των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων κατά τας ώρας του επισήμου
προγράμματος , καθώς και θρησκευτικών εις μεν τους μαθητάς του ορθοδόξου δόγματος δια διδασκάλου
πολίτου Έλληνος και ορθοδόξου έχοντος τα προσόντα των τοιούτων διδασκάλων του Κράτους, εις δε τους
μαθητάς του καθολικού δόγματος δια διδασκάλου καθολικού.»
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13= Να συμπληρωθούν οι ΞΓ και οι εβδομαδιαίες ώρες τους ανά τάξη. Να συμπληρωθούν οι ονομασίες των τάξεων.
14 και 15= Να συμπληρωθούν οι αριθμοί των αποφάσεων και να δοθούν φωτοτυπίες τους, πριν τον Ν. 4186/2013
και τον Ν. 4485/2017. Εάν υπάρχει απόφαση και μετά το 2013, να συμπληρωθεί. Επίσης, να συμπληρωθεί ο
αριθμός της Απόφασης έγκρισης λειτουργίας ΙΒ της αρμόδιας ΔΕ.
16= Να συμπληρωθούν οι αριθμοί των αποφάσεων που είναι σε ισχύ και να δοθεί φωτοτυπία τους. Η έγκριση της
παρέκκλισης στα ξένα σχολεία γίνεται με το ίδιο τρόπο όπως στα αμιγώς ιδιωτικά σχολεία.
17= Να συμπληρωθούν οι προαιρετικές δράσεις μετά το πέρας του κανονικού προγράμματος καθώς και τα
παραστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τον διορισμό διδασκόντων, ήτοι ειδικοτήτων για τις οποίες δεν
υπάρχει κλάδος στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών (π.χ. πρόσληψη προπονητή για σκάκι ή πρόσληψη
εκπαιδευτή για κινέζικη γλώσσα) καθώς και τα διαστήματα κατά τα οποία πραγματοποιήθηκαν.
18= Να συμπληρωθούν άλλα στοιχεία που τα ΞΣ θεωρούν ότι πρέπει να αναφερθούν. Για παράδειγμα: αν
κατατίθενται μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις κι αν εφαρμόζεται το μισθολόγιο 4354/15, αν υπάρχει
εκκρεμής πειθαρχική ή δικαστική διαδικασία κλπ.
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Στατιστικά στοιχεία Ξένου Σχολείου (ΞΣ)
(1)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
(2)

(3)

Σχολικό έτος 2017-2018

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛ., FAX, EMAIL (ΔΕ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(4)

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ, ΤΗΛ., FAX, EMAIL (ΣΧΟΛΕΙΟΥ)

(5)

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(6)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ)

(7)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΕΔΡΑ

(8)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(9)

ΒΑΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
(10)

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Έλληνες
Υπήκοοι Ε.Ε.
Εκτός Ε.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ
(11)

ΤΑΞΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αλλοδαποί

Έλληνες

Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
Σύνολο μαθητών
(12)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΩΡΕΣ
ΤΑΞΗ Α΄

ΤΑΞΗ Β΄

ΤΑΞΗ Γ΄

ΤΑΞΗ Δ΄

ΤΑΞΗ Ε΄

ΤΑΞΗ ΣΤ΄

ΤΑΞΗ Ε΄

ΤΑΞΗ ΣΤ΄

Νέα Ελληνικά
Αρχαία
Ιστορία
Γεωγραφία
Θρησκευτικά
(13)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΩΡΕΣ
ΤΑΞΗ Α΄

1η
2η
3η
(14)

ΑΡΧΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(16)
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
(17)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
(18)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(15)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
Στατιστικά στοιχεία Ξένου Σχολείου (ΞΣ)
(1)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
(2)

(3)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛ., FAX, EMAIL
(ΔΕ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(4)

ΔΗΜΗΤΡΑΣ & ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 10, Τ.Κ. 41221 ΛΑΡΙΣΑ, 2410536577,
FAX 2410532691, dipelar@sch.gr
INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL OF LARISA

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ, ΤΗΛ., FAX, EMAIL
(ΣΧΟΛΕΙΟΥ)

ΒΑΣΗ ΣΧΟΙΝΑ, Τ.Θ. 349 ΤΥΡΝΑΒΟΣ, Τ.Κ. 40100 ΛΑΡΙΣΑ,
2492029114, FAX 2492029114, info@islarissa.edu.gr

(5)

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

(6)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

(7) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Σχολικό έτος 2017-2018

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: ……., ΛΑΡΙΣΑ, ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ: ……, Δ/ΝΤΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ: …….

ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΕΔΡΑ

(8)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΠΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(9) ΒΑΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

………….
ΑΓΓΛΙΚΑ
(10) ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Έλληνες
Υπήκοοι Ε.Ε.

1

Εκτός Ε.Ε.

2

ΣΥΝΟΛΟ

3

(11) ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΤΩΝ

Αλλοδαποί

Έλληνες

ΝΗΠΙΑ

3

3

Σύνολο μαθητών

3

3

(12)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΩΡΕΣ
ΝΗΠΙΑ
(13)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΩΡΕΣ
ΝΗΠΙΑ

1η

ΑΓΓΛΙΚΑ

2

2η

ΓΑΛΛΙΚΑ

2

3η
(14)

ΑΡΧΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(15) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(16) ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
(17) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ

ΑΣ 166/…….../Ζ2/28-03-2008
……./09-11-2011

ΔΡΑΣΕΙΣ

(18) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λειτουργεί στα πλαίσια της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης

7

