
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/103460/Δ4/
25-08-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 
μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογι-
κών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων 
της Β’ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυ-
κείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 4578).

2 Αναστολή εφαρμογής απόφασης κατάργησης 
σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ9/112468/Δ4 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/103460/

Δ4/25-08-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παι-

δείας και Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνο-

λογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Το-

μέων της Β’ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματι-

κών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 4578).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 21, της παρ. 4 

του άρθρου 18 και της παρ.  4 του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

(β) του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 

(Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρ-
θρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 83),

(γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

(δ) 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),

(ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

(στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

(ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

(η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

(θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

(ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

3. Την υπό στοιχεία Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 απόφα-
ση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής 
Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και 
των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών - 
Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης 
των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)» (Β’ 2187, Διόρθωση 
σφάλματος Β’ 2485) κατά το μέρος που αφορά τα μαθή-
ματα Γενικής Παιδείας της Β’ τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

4. Τις παρ. 1-3 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του άρθρου 
2 της υπό στοιχεία Κ3/58084/25-05-2021 απόφασης της 
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Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμά-
των εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελμα-
τικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).

5. Την υπό στοιχεία Φ9/103460/Δ4/25-08-2022 από-
φαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας 
και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των 
Τομέων της Β’ Τάξης των Πρότυπων Επαγγελματικών 
Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 4578).

6. Τις υπό στοιχεία 38/07-07-2022 και 46/31-08-2022 
Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής (Ι.Ε.Π.).

7. Το από 26-07-2022 πρακτικό της 8ης συνεδρίασης 
της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/481/110247/Β1/12-09-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ9/103460/Δ4/
25-08-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων 
Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών 
μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των Πρότυπων Επαγ-
γελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 4578) ως προς το τίτλο 
του Τεχνολογικού-Επαγγελματικού μαθήματος «Εισαγωγή 
στην Χρηματοοικονομική Λογιστική» του Τομέα Διοίκη-
σης και Οικονομίας. Συγκεκριμένα, διαγράφεται η λέξη 
«Χρηματοοικονομική» από τον τίτλο του προαναφερθέ-
ντος μαθήματος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της 
Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. Βάσει των ανωτέρω το 
ωρολόγιο πρόγραμμα των Τεχνολογικών - Επαγγελματι-
κών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της 
Β’ τάξης των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνεται ως εξής:

Β’ ΤΑΞΗ Π.ΕΠΑ.Λ.

ΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

α/α ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

1 Εισαγωγή στη Λογιστική 3Θ+3Ε (ΠΑ)

2 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 2Θ

3 Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές 1Θ+2Ε (ΠΑ)

4 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική 
(Logistics) 2Θ

5 Χρήση Η/Υ 1Ε+1Ε (ΠΑ)

6 Κυκλική Οικονομία - Αειφορία και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη 2Θ

7 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2Θ

8 Οικονομικά Μαθηματικά και
Στατιστική 2Θ

9 Αγγλικά Τομέα 2Θ

ΣΥΝΟΛΟ 23 ΩΡΕΣ

Οι εργαστηριακές ώρες που διατίθενται για την Πρα-
κτική Άσκηση (ΠΑ) μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για 
έξι (6) ώρες αφορούν το εργαστηριακό μέρος των μαθη-
μάτων «Εισαγωγή στη Λογιστική», «Θεωρία Τουρισμού 
και Εφαρμογές» και «Χρήση Η/Υ».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ9/103460/Δ4/
25-08-2022 (Β’ 4578) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει 
από το σχολικό έτος 2022-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός 
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ 

Ι

   Αριθμ. Φ.10/ΚΓ/111935/Δ1 (2)
Αναστολή εφαρμογής απόφασης κατάργησης 

σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ‘Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 «Δομή 

και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 11 του 
ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών 
ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» (Α’ 147),

β) του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

γ) της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θε-
σμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’118)  .

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα [π.δ. 63/2005, 
(Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133)].

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
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και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 
33).

8. Την υπό στοιχεία 71338/Δ4/24-06-2011 υπουργική 
απόφαση «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση 
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» (Β’ 1573).

9. Την υπ’ αρ. 5128/09-08-2022 εισήγηση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

10. Την υπό στοιχεία Φ.2/3166/04-08-2022 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.

11. Την υπ’ αρ. 67/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/465/106099/Β1/02-09-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-

ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Αναστέλλουμε την εφαρμογή της υπό στοιχεία 71338/
Δ4/24-06-2011 υπουργικής απόφασης «Υποβιβασμός, 
Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και 
Νηπιαγωγείων» (Β’ 1573) για το σχολικό έτος 2022-2023 
κατά το μέρος που αφορά:

Στην κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου Ρίζας Κο-
ρινθίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κορινθίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 15 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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*02049612209220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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