
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας 
και επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγω-
γής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδι-
κασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων 
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-
κού (ΕΒΠ) έτους 2022.

2 Έγκριση ωρολογίου προγράμματος Ελληνικού 
Δημοτικού Σχολείου Βρυξελλών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Φ.350/97/122008/E3 (1)
Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορί-

ας και επανακαθορισμός των ημερομηνιών διε-

ξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής 

διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπρο-

σώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαι-

δευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκ-

παιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βο-

ηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022. 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 4728/2020 «Επεί-

γουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφι-
κών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα 
“Ιανός”, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συ-
νεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 186).

2. Το άρθρο 21 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

3. Τις παρ. 13 και 16 του άρθρου 2 του ν. 2817/2000 
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 19 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α’ 152).

4. Το άρθρο 207 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανε-
πιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

5. Το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

6. Το άρθρο 58 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρ-
νηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα» (Α’ 134).

7. Το άρθρο 288 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών, 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

8. Το  π.δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουρ-
γία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρ-
μοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 
εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών των συμβουλίων αυτών» (Α’ 1).

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

10. 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).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την υπό στοιχεία Φ.350/96/119742/E3/30-9-2022 
κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των 
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)» (Β’ 5131).

14. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/530/120480/Β1/3-10-2022 
βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκ-

προσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευ-
τικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού διεξάγονται 
όλες ηλεκτρονικά το πρώτο Σάββατο του μηνός Νοεμ-
βρίου από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα, 
εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιο-
λογημένη απόφασή της τη διάρκεια της ψηφοφορίας 
εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 25 και και του 
άρθρου 40 του π.δ. 1/2003. Η διεξαγωγή των εκλογών 
γίνεται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.350/96/119742/
Ε3/30-9-2022 κοινή υπουργική απόφαση και συμπλη-
ρωματικά και κατά το μέρος που συνάδουν με την 
εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση και σύμφωνα με 
το π.δ. 1/2003 και την υπό στοιχεία Φ.350/54/147139/
Ε3/29-10-2020 (Β’ 4758) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Επανακαθορίζουμε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των 

διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανά-
δειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(ΕΒΠ) έτους 2022, ως εξής:

Α. Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 14/10/2022.
Β. Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων έως 21/10/2022.
Γ. Συγκρότηση εφορευτικών Επιτροπών έως 17/10/2022.
Δ. Αποστολή μηνύματος στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για προμή-

θεια κωδικών πρόσβασης στο «ΖΕΥΣ» των εφορευτικών 
επιτροπών έως 20/10/2022.

Ε. Κατάρτιση και αποστολή εκλογικών καταλόγων στις 
εφορευτικές επιτροπές έως 21/10/2022.

ΣΤ. Καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων για τη διε-
ξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έως 26/10/2022.

Ζ. Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την ενημέ-
ρωση των εκλογέων περί διεξαγωγής της διαδικασίας με 
ηλεκτρονική ψηφοφορίας έως 29/10/2022.

Η. Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για την ενημέ-
ρωση των εκλογέων με οδηγίες για την ψηφοφορία και 
αποστολή της (URL) έως 31/10/2022.

Θ. Αποστολή τρίτου υπενθυμιστικού ηλεκτρονικού μη-
νύματος με την (URL) έως 3/11/2022.

Άρθρο3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευ-
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. 122139/Η2 (2)
Έγκριση ωρολογίου προγράμματος Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου Βρυξελλών. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4415/2016 (Α’ 159) όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 112 του ν. 4763/2020 (Α’ 254),
β) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
γ) 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),

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

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

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

2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

3. Την υπό στοιχεία 37572/Γ1/2-4-2021 απόφαση «Ανά-
θεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 254).

4. Το υπό στοιχεία Φ.3/760/28-6-2022 έγγραφο της 
Σ.Γ. Ε. Βρυξελλών.

5. Το υπ’ αρ. 46/31.8.2022 απόσπασμα πρακτικού του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

6. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις σχο-
λικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξω-
τερικού.

7. Το υπό στοιχεία Φ.1/Γ/538/121195/Β1/4-10-2022 έγ-
γραφο ΓΔΟΥ, περί μη πρόκλησης δαπάνης στον κρατικό 
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, το ωρολόγιο 
πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Βρυξελ-
λών ως εξής:
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Δ΄ ΤΑΞΗ Ε΄ ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

Θρησκευτικά - - 2 2 1 1

Ελληνική γλώσσα 9 9 8 8 7 7

Μαθηματικά 5 5 4 4 4 4

Ιστορία - - 2 2 2 2

Μελέτη περιβάλλοντος 3 3 2 2 - -

Γεωγραφία - - - - 1 1

Φυσικά - - - - 3 3

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή - - - - 1 1

Μουσική 1 1 1 1 1 1

Εικαστικά 2 2 1 1 1 1

Θεατρική Αγωγή 1 1 1 1 - -

Φυσική Αγωγή 3 3 3 3 2 2

Γαλλικά (α΄ ξένη γλώσσα) 5 5 5 5 6 6

Αγγλικά - - 1 1 2 2

ΤΠΕ 1 1 1 1 1 1

Εργαστήριο δεξιοτήτων 3 3 2 2 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 33 33 33 33 33 33

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ53148 Τεύχος B’ 5181/06.10.2022

*02051810610220004*

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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