
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. 29195/ΓΔ4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ Φ.353.1/324/105657/Δ1/ 8−10−2002 

(ΦΕΚ 1340 Β΄) απόφασης «Καθορισμός των ειδικότε−
ρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμέ−
νων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών 
και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και 
των συλλόγων διδασκόντων».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 

(ΦΕΚ 24/2002 τ.Α΄) «Οργάνωση των περιφερειακών υπη−
ρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλ−
λες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/ 
2015) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/2015) περί 
Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζουμε, αποφασίζουμε:

Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 
της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/2002 τ.Β΄) 
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«στ.α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται το πρώτο 
δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή 
του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδα−
σκόντων. 

Το Ε.Ω.Π., για την Α/θμια Εκπαίδευση υποβάλλεται 
στο Σχολικό Σύμβουλο σε τρία αντίγραφα, ελέγχεται 
και εγκρίνεται από τον Σχολικό Σύμβουλο ως προς το 
παιδαγωγικό του μέρος και ως προς την κάλυψη του 
διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Ο Σχολικός 
Σύμβουλος, αφού το εγκρίνει, επιστρέφει ένα εγκεκρι−
μένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα αποστέλλεται για 
ενημέρωση στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται ως 
προς την πλήρη κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των 
εκπαιδευτικών από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες 
στη σύνταξη του Ε.Ω.Π., ο Σχολικός Σύμβουλος δίνει τις 
απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαμόρ−
φωση του, οι οποίες και εφαρμόζονται από τον Σύλλογο 
των διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότη−
τες της κάθε σχολικής μονάδας.

στ.β. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται εντός του 
μηνός Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή του σχολείου 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π. 
ελέγχεται και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμ−
βουλο ως προς το παιδαγωγικό του μέρος και ως προς 
την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. 
Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται ως προς την πλήρη 
κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από 
τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύουν τη σύνταξη και εγκρί−
νουν τα Ε.Ω.Π. των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας 
ευθύνης τους, την εφαρμογή της κείμενης σχετικής νο−
μοθεσίας και την υλοποίηση του πνεύματος των ισχυ−
όντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.). Οι 
αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουν εγγράφως προς το 
οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ) τρόπους 
αξιοποίησης του πλεονάζοντος διδακτικού ωραρίου εκ−
παιδευτικών ως προς την κάλυψη κενών σε διδακτικό 
προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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