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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ22/107970/Δ4
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ22/75401/Δ4/
10-05-2018 (Β' 1664) υπουργικής απόφασης περί
των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου ως προς τον τίτλο μαθήματος Επιλογής της Α' τάξης ΕΠΑ.Λ., ως προς τον τίτλο και τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών
Επιχειρήσεων» της Γ' τάξης του Τομέα Διοίκησης και
Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και ως προς τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων
και Γεωπληροφορικής» της Γ' τάξης του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των ΕΠΑ.Λ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 (περ. α') και 14 του άρθρου
66 του ν. 4386/2016 (Α' 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ. 2 (περ. ι') του άρθρου 43 του ν. 4186/2013
(Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 16 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α' 118), και
συμπληρώθηκε με την παρ. 4 (περ. β') του άρθρου 39
του ν. 4403/2016 (Α' 125) και με την παρ. 2 (περ. β') του
άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (Α' 159).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α'
38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 (Α' 102) «Αναδιοργάνωση
των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/
2011 (Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4547/2018
(Α' 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις»..

Αρ. Φύλλου 2637

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α' 31) «Οργανισμός
του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α'
114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...».
8. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
9. Την υπ' αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β' 3818)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
10. Την υπ' αριθμ. Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 (Β' 2187)
Υπουργική Απόφαση «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)».
11. Την υπ' αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β' 1426)
Υπουργική Απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας
της Γ' Τάξης Ημερήσιου και της Γ' και Δ' τάξης Εσπερινού
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α' 83)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
12. Την υπ' αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β' 1664)
Υπουργική Απόφαση «Αναθέσεις Μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου».
13. Τις υπ' αριθμ. 36/14-09-2017 και 19/27-04-2018
Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.1.Γ/182/106219/Β1/27-062018 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ2/75401/Δ4/
10.05.2018 (Β' 1664) υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις
μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» ως προς τον τίτλο μαθήματος Επιλογής της Α' τάξης ΕΠΑ.Λ., ως προς
τον τίτλο και τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας
«Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ' τάξης
του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και ως
προς τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Τεχνικός
Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ' τάξης του

Τεύχος Β’ 2637/05.07.2018

Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των ΕΠΑ.Λ., ως εξής:
Α. Το μάθημα Επιλογής της Α' τάξης ΕΠΑ.Λ. με τίτλο «ΝαυτικήΤέχνη» αντικαθίσταται από το μάθημα με τίτλο «Ναυτιλιακές
Γνώσεις», χωρίς μεταβολή στις αναθέσεις του μαθήματος, όπως
αυτές ορίζονταν στην υπ' αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10.05.2018 (Β'
1664) υπουργική απόφαση για το μάθημα «Ναυτική Τέχνη».
Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις των μαθημάτων Επιλογής
της Α' τάξης ΕΠΑ.Λ. διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Α' ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αγωγή Υγείας

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Ηλεκτρολογίας
και Ηλεκτρονικής

ΠΕ87
ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία
που αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο ΠΕ 12.02)
ΠΕ83
ΠΕ84

Αρχές Μηχανολογίας

ΠΕ82

Αρχές Οικονομίας

ΠΕ80

Αρχές Γραμμικού και
Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕ89.01

ΠΕ78

Βασικές Αρχές Σύνθεσης

ΠΕ08
ΠΕ89.01

Γεωπονία και Αειφόρος
Ανάπτυξη

ΠΕ88

Ναυτιλιακές Γνώσεις

ΠΕ90
ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία
που αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο ΠΕ18.31)

ΠΕ89.02
ΤΕ01.25

ΤΕ02.05
ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία
που αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο ΠΕ12.02)

Β. Το μάθημα της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της
Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ. με α/α 8 και τίτλο «Γαλλικά ή Γερμανικά» αντικαθίσταται από το μάθημα με τίτλο «Γαλλικά ή Γερμανικά
ή Ισπανικά ή Ιταλικά». Το εν λόγω μάθημα διδάσκεται σε α' ανάθεση από τους κλάδους - ειδικότητες εκπαιδευτικών
ΠΕ05 ή ΠΕ07 ή ΠΕ34 ή ΠΕ40.
Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις των μαθημάτων της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα
Διοίκησης και Οικονομίας της Γ' τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως ακολούθως:
Γ' ΤΑΞΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α/α
1.

2.

3.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους
Αρχές Οικονομικής θεωρίας εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν ΠΕ78
στον πρώην κλάδο ΠΕ09)
ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους
Αρχές Οργάνωσης και
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν ΠΕ78
Διοίκησης
στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.02)
ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους
Οργάνωση και Λειτουργία
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν ΤΕ02.04
Τουριστικών Επιχειρήσεων
στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.35)

Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ
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4.

5.

6.
7.
8.
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ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους
Οργάνωση και Λειτουργία
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν ΤΕ02.04
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.35)
ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους
Γεωγραφία Τουρισμού
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν ΠΕ90
στον πρώην κλάδο ΠΕ 18.35) ΤΕ02.04
ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα στους
Εφαρμογές στον Τουρισμό εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν
στον πρώην κλάδο ΠΕ 18.35) ΤΕ02.04
Αγγλικά Ειδικότητας
ΠΕ06
Γαλλικά ή Γερμανικά
ΠΕ05 η ΠΕ07 η ΠΕ34 η ΠΕ40
ή Ισπανικά ή Ιταλικά

Γ. Το μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» της Γ' τάξης της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»
του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των ΕΠΑ.Λ. διδάσκεται σε
γ' ανάθεση αντί της β' ανάθεσης που όριζε η υπ' αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β' 1664) υπουργική απόφαση,
χωρίς μεταβολή στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται το ανωτέρω μάθημα.
Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις των μαθημάτων της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»
του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Γ' τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Γ' ΤΑΞΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1.

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2.

Οικοδομική
Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού
και 'Εργων Υποδομής
Εφαρμογές Γεωπληροφορικής
στα Τεχνικά Έργα

3.
4.

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ

Β' ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που
αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους
ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ17.01, ΠΕ17.05)

Γ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΕ89.01 (κατά
προτεραιότητα
στους εκπ/κούς
με πτυχία που
αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο
ΠΕ18.27)
ΤΕ02.01

ΠΕ81
ΠΕ81
ΤΕ02.01
ΠΕ81

ΤΕ02.01*

5.

Οργάνωση Τεχνικών Έργων ΠΕ81

ΤΕ02.01 (κατά
προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία
που αντιστοιχούν
στον πρώην κλάδο
ΤΕ01.05)

6.

Σχέδιο Δομικών Έργων
με χρήση Η/Υ II

ΤΕ02.01*

ΠΕ81

* Τα μαθήματα δίνονται σε πρώτη ανάθεση και στις ειδικότητες ΤΕ02.01, εφόσον οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν
πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ (ΤΠΕ Α' Επιπέδου).
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018 - 2019.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β' 1664) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02026370507180004*

