
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 160650/Δ3/ 
09/12/2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των “Γραπτώς 
Εξεταζόμενων” μαθημάτων στις προαγωγικές εξε-
τάσεις της B’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 
στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμι-
σμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του 
τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 
2021-22, βάσει του άρθρου 9 του ν.  4692/2020 
(Α’ 111)» (Β’ 5876).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της 
υπ’  αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού 
περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν 
οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λή-
ψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” 
(Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/
15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 
16192/2020 (Β΄4687) όμοιες αποφάσεις» (Β΄1632 
και διόρθωση σφάλματος Β΄1996), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 10197/ 10.06.2021 
(Β’  2504), 19469/01.11.2021 (Β’  5118), 4634/
09.03.2022 (Β’ 1223) και 8646/29.04.2022 (Β’ 2134) 
όμοιες αποφάσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. 51018/Δ3 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 160650/Δ3/09/12/

2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Καθορισμός των “Γραπτώς Εξε-

ταζόμενων” μαθημάτων στις προαγωγικές εξετά-

σεις της B’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 

στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμι-

σμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του 

τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 

2021-22, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 

(Α’ 111)» (Β’ 5876). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193),
(β) των άρθρων 9 και 138 του ν. 4692/2020 «Αναβάθ-

μιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),
(γ) του Κεφ. Γ’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 «Συνέρ-

γειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία 
του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και ειδικότερα 
της περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 100, της παρ. 6 του 
άρθρου 117, της παρ. 3 του άρθρου 121 και της παρ. 6 
του άρθρου 126,
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(δ) του άρθρου 26 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 142),

(ε) των παρ. 1 και 2 και της υποπερ. αα της περ. α της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαί-
σιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),

(στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

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

(η) 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),

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

(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 40204/Δ3/14-03-2019 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα του Λυ-
κείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-
Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)» (Β’ 992).

4. Το υπό στοιχεία 20Α’/Δ4/29-4-2022 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα (Υ.Σ.) της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης, με θέμα: Διευκρίνιση ως προς τη διάρκεια 
διεξαγωγής προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών 
εξετάσεων των μαθημάτων Σχεδιαστικού Περιεχομένου, 
στην υπ’ αρ. 39/29-07-2021 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ  «Ει-
σήγηση σχετικά με τα Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα 
κατά τις τελικές προαγωγικές εξετάσεις και τον τρόπο 
αξιολόγησής τους στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. για 
το σχολικό έτος 2021-2022», σύμφωνα με το ως άνω Υ.Σ. 
διαβιβάζεται η υπ’ αρ. 21/19-04-2022 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. Την υπό στοιχεία 160650/Δ3/09-12-2021 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθο-
ρισμός των “Γραπτώς Εξεταζόμενων” μαθημάτων στις 
προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των Λυκείων των 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθ-
μισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου 
αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-22, βάσει 
του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)» (Β’ 5876).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/204/49752/B1/04.05.2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφα-
σίζουμε:

Την τροποποίηση του 2ου εδαφίου της υποπερ. 2 «Μα-
θήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου» της περ. 5 «Μαθή-
ματα Τομέα» του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 160650/
Δ3/09-12-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των “Γραπτώς Εξετα-
ζόμενων” μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της 
B’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της 
Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της 
εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών 
κατά το σχολικό έτος 2021-22, βάσει του άρθρου 9 του 
ν. 4692/2020 (Α’ 111)» (Β’ 5876), αναφορικά με το χρονι-
κό περιθώριο εξέτασης των μαθημάτων σχεδιαστικού 
περιεχομένου και την αντίστοιχη αναφερόμενη διάταξη. 
Συγκεκριμένα, το χρονικό περιθώριο εξέτασης των μα-
θημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου τροποποιείται από 
δύο (2), σε τρεις (3) ώρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). Βάσει 
των ανωτέρω το 2ο εδάφιο της υποπερ. 2 της περ. 5 του 
άρθρου 2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Η εξέταση θα είναι προσαρμοσμένη στο χρονικό πε-
ριθώριο των τριών (3) ωρών, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 124 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)».

Κατά συνέπεια, η περ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοι-
χεία 160650/Δ3/09-12-2021 (Β’ 5876) απόφασης της Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί του τρόπου 
αξιολόγησης των μαθημάτων Τομέα της Β’ τάξης των 
Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λ. που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
«Γραπτώς Εξεταζόμενα», διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 2 
Εξεταστέα ύλη και τρόπος αξιολόγησης των 
«Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων κατά τις 
προαγωγικές εξετάσεις

«5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Ο τρόπος και το κριτήριο αξιολόγησης για τα γραπτώς 

εξεταζόμενα μαθήματα της Β’ τάξης των Λυκείων των 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. που έχουν καθοριστεί ανά Τομέα, περιλαμ-
βάνει τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα, που βαθμολογού-
νται με 25 μονάδες το καθένα. Το πρώτο και το τρίτο 
θέμα ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το 
μάθημα. Το δεύτερο και το τέταρτο θέμα λαμβάνονται 
με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

Συγκεκριμένα, η εξέταση των μαθημάτων Τομέα που 
έχουν χαρακτηριστεί ως «Γραπτώς Εξεταζόμενα», σύμ-
φωνα με το άρθρο 1 της παρούσας και τους πίνακες Ι, 
ΙΙ και ΙΙΙ της υπό στοιχεία 40204/Δ3/14-03-2019 (Β’ 992) 
υπουργικής απόφασης, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών 
μαθημάτων: Τα θέματα της γραπτής εξέτασης ταξινο-
μούνται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 
ερωτήσεις που μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα 
με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας 
ύλης. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ασκή-
σεις εφαρμογών ή και προβλήματα ή άλλα ερωτήματα 
ή μελέτες περίπτωσης με σκοπό τον έλεγχο της κριτικής 
σκέψης των μαθητών/τριών καθώς και της ικανότητας 
εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία 
κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα και κατά 50% 
στη δεύτερη.
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2. Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου: Τα μαθή-
ματα σχεδιαστικού περιεχομένου «Οικοδομικό Σχέδιο» 
του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος 
και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, «Γραμμικό Σχέδιο» και 
«Ελεύθερο Σχέδιο» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, 
εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπό 
στοιχεία Φ.4/72379/Δ4/9.5.2019 απόφασης της Υφυ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 1675) 
για την τελική γραπτή εξέταση κατά τις προαγωγικές, 
απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις. Η εξέταση θα εί-
ναι προσαρμοσμένη στο χρονικό περιθώριο των τριών 
(3) ωρών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του 
ν. 4610/2019 (Α’ 70)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 160650/Δ3/
09-12-2021 (Β’ 5876) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει 
από το σχολικό έτος 2021-2022. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 6 Μαΐου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. 9014 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση 

της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού 

περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν 

οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λή-

ψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” 

(Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 

8958/15.06.2020 (Β΄  2370), 9418/23.06.2020 

(Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄4687) όμοιες απο-

φάσεις» (Β΄1632 και διόρθωση σφάλματος 

Β΄1996), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 

10197/10.06.2021 (Β’ 2504), 19469/01.11.2021 

(Β’ 5118), 4634/09.03.2022 (Β’ 1223) και 8646/ 

29.04.2022 (Β’ 2134) όμοιες αποφάσεις. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 60 του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές 

τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη» 
(Α’ 101),

β. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» 
(Α’ 148),

ε. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157),

στ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’  155),

ζ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) και

θ. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90).

2. Την υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού «Αντι-
κατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού 
περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι του-
ριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 2084), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 
9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 (Β΄4687) 
όμοιες αποφάσεις» (Β΄1632 και διόρθωση σφάλματος 
Β΄1996), όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αρ. 10197/10.06.2021 (Β’ 2504), 19469/01.11.2021 
(Β’ 5118), 4634/09.03.2022 (Β’ 1223) και 8646/29.04.2022 
(Β’ 2134) όμοιες αποφάσεις.

3. Την έγκριση επικαιροποίησης των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων σύμφωνα με την 278η Συνεδρίαση 
(13/4/2022) της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

4. Την υπ’ αρ. 8969/05.05.2022 εισήγηση της Προϊστα-
μένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με 
την οποία η παρούσα απόφαση δεν επιφέρει δημοσιονο-
μική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Οι περ.  α και γ της παρ.  2Α του άρθρου 2 της 

υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονο-
μικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν 
οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης 
μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 2084), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 
(Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) και 16192/2020 
(Β΄4687) όμοιες αποφάσεις» (Β΄1632 και διόρθωση 
σφάλματος Β΄1996), όπως η απόφαση αυτή τροπο-
ποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 10197/10.06.2021 (Β’ 2504), 
19469/01.11.2021 (Β’ 5118), 4634/09.03.2022 (Β’ 1223) 
και 8646/29.04.2022 (Β’ 2134) όμοιες αποφάσεις, κα-
ταργούνται.

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 
κοινή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ει-
δικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει 
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των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις 
στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού 
COVID- 19” (Β΄ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
8958/15.06.2020 (Β΄ 2370), 9418/23.06.2020 (Β΄ 2498) 
και 16192/2020 (Β΄4687) όμοιες αποφάσεις» (Β΄1632 και 
διόρθωση σφάλματος Β΄1996), όπως η απόφαση αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 10197/10.06.2021 (Β’ 2504), 
19469/01.11.2021 (Β’ 5118), 4634/09.03.2022 (Β’ 1223) 
και 8646/29.04.2022 (Β’ 2134) όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαΐου 2022

ΟΙ Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Τουρισμού
   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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