
(Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1050/τ.Β΄/03-08-2006) 
 

            

           
               

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αθήνα,  10 - 07 - 2006 
              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                   Αρ. πρωτ.  69598/Γ2 
              ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ   

     ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  
     ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
     TΜΗΜΑ ∆΄ 

 
  Ταχ. ∆/νση: Ερµού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ      
  Τηλέφωνο: 210 3233051                                 
  FAX: 210 3231763                                       
  an. 31 
  Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος  
 
 

 

 
ΘΕΜΑ:  Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 

 
 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α΄) περί «Εκπαίδευσης των ατόµων 

µε ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». 
2. Την υπ’ αριθµ. 20/23-05-2001 (θέµα 4) πράξη του Συντονιστικού Συµβουλίου 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) µε τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των 
µαθηµάτων στο Γυµνάσιο και το Ενιαίο Λύκειο.   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 και του άρθρου 27 του 
Ν.2081/1992 (154 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 
2469/1997 (38 Α΄). 

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισµού. 

5. Την αριθµ. 37876/ΣΤ5/26-04-2004 (608 Β΄) απόφαση του πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων», 

       
 

Αποφασίζουµε: 
   
 

     Αναθέτουµε τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Γυµνασίου και του Ενιαίου Λυκείου στους 
εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες: 

 
 
 
 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
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    α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκοµένων µαθηµάτων του Γυµνασίου και κλάδων και 
ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση  

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Μαθηµατικά ΠΕ03 ΠΕ 04 

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ03, ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10 

Χηµεία ΠΕ04.02 ΠΕ04 (01,03,04,05) 

Γεωγραφία ΠΕ04.05 ΠΕ03, ΠΕ04 (01,02,03,04), ΠΕ15 

Βιολογία ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14 

ΣΕΠ Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται µε σειρά προτεραιότητας: 
 

Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ (όπου υπάρχει). 
Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συµβουλευτική και στον 
Επαγγελµατικό προσανατολισµό. 
Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου στη Συµβουλευτική και στον 
Επαγγελµατικό προσανατολισµό. 
∆. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράµµατος µεταπτυχιακού 
επιπέδου στη Συµβουλευτική και στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό του 
ΥΠΕΠΘ χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.  
Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράµµατος επιµόρφωσης 
στη Συµβουλευτική και στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράµµατος κατάρτισης στην 
τεκµηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  χρονικής διάρκειας 660 
ωρών. 
ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάµηνου σεµιναρίου 
επιµόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.  
Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήµερα σεµινάρια ΣΕΠ. 

 
β) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκοµένων µαθηµάτων του Ενιαίου Λυκείου και κλάδων 

και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση  
 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10  

Χηµεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05) 

Τεχνολογία ΠΕ12 (εκτός ΠΕ12.13), 
ΠΕ14.04 

ΠΕ04, ΠΕ17, 

ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30) 
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ΣΕΠ Όλοι οι καθηγητές ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται µε σειρά προτεραιότητας: 
Α. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γραφείο ΣΕΠ (όπου υπάρχει). 
Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Συµβουλευτική και στον 
Επαγγελµατικό προσανατολισµό. 
Γ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου στη Συµβουλευτική και στον 
Επαγγελµατικό προσανατολισµό. 
∆. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράµµατος µεταπτυχιακού 
επιπέδου στη Συµβουλευτική και στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.  
Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράµµατος επιµόρφωσης στη 
Συµβουλευτική και στον Επαγγελµατικό προσανατολισµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής 
διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράµµατος κατάρτισης στην τεκµηρίωση 
πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. χρονικής διάρκειας 660 ωρών. 
ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Ζ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάµηνου σεµιναρίου 
επιµόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.  
Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήµερα σεµινάρια ΣΕΠ. 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

     Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10  

Χηµεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05) 

Βιολογία ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14 

 

 (β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10 

Χηµεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05) 

 

 (γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
               ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10 

  
 ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Αρχές 
Περιβαλλοντικών 
Επιστηµών 

ΠΕ04 ΠΕ12.08, ΠΕ14 (04,05) 

Στοιχεία 
Αστρονοµίας & 
∆ιαστηµικής 

ΠΕ03 
 
 

ΠΕ 04.01 

Βιολογία ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14 

∆ιαχείριση Φυσικών 
Πόρων 

ΠΕ14 (04,05) ΠΕ 04 (02,04,05), ΠΕ09  

Χηµεία ΠΕ04.02,ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05) 
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 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

      Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10  

Βιολογία  ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14 

 
 (β) ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10 

Χηµεία ΠΕ04.02, ΠΕ12.08 ΠΕ04 (01,03,04,05) 

Βιολογία ΠΕ04 (03,04) ΠΕ04 (01,02,05), ΠΕ14  

 
(γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
(γ1). ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Φυσική ΠΕ04.01  ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10 
Χηµεία - Βιοχηµεία ΠΕ04 ΠΕ14 (04,05) 

Ηλεκτρολογία  ΠΕ12 (05,06,10)  ΠΕ04.01 

 
 (γ2). ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ79 Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Φυσική ΠΕ04.01  ΠΕ04 (02,03,04,05), ΠΕ12.10 

 
 
 ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Ιστορία των 
Επιστηµών & της 
Τεχνολογίας 

ΠΕ33  ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ12  

 
 

Σηµείωση: µε τα µαθήµατα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το 
υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ µε τα µαθήµατα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συµπληρώνουν το 
υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006 -2007. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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              ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΛΟΣ 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Καλού  
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
3. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα κ. Κ. Ράµµα 
4. ∆ιεύθυνση Προσωπικού ∆. Ε. 

Τµήµατα A΄, Β΄, Γ΄, ∆΄ 
5. ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆. Ε. 

Τµήµατα Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄.  
 
 

  

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
TΜΗΜΑ ∆΄ 
11 - 08 - 2006 
Αρ. πρωτ. 82154/Γ2 
Ταχ. ∆/νση: Ερµού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 3233051  
FAX: 210 3231763  
an. 36  
Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος  
 
Θέµα: "Οδηγίες για την εφαρµογή των πινάκων αντιστοιχίας διδασκοµένων 
µαθηµάτων του Γυµνασίου και του Ενιαίου Λυκείου και κλάδων και ειδικοτήτων 
εκπαιδευτικών". 
 
Με την µε αριθµ. πρωτ. 69598/Γ2/10-07-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1050 Β΄) ρυθµίζονται οι 
αναθέσεις µαθηµάτων του Γυµνασίου και του Ενιαίου Λυκείου στους εκπαιδευτικούς της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται 
οδηγίες για την εφαρµογή της ανωτέρω 
απόφασης:  
  

Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

∆Ι∆ΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

  
1. Η σύνταξη των πινάκων αντιστοιχίας διδασκοµένων µαθηµάτων του Γυµνασίου και του 
Ενιαίου Λυκείου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών έγινε µε σκοπό την άρτια 
διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία και το σωστότερο υπολογισµό των 
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κενών για µεταθέσεις, τοποθετήσεις και διορισµό εκπαιδευτικών. 
 
2. Τα κενά για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών υπολογίζονται καταρχήν από τα 
µαθήµατα πρώτης (Α) ανάθεσης. Όµως, σε διαθέσιµα κενά µπορούν να µετατεθούν 
εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων του ίδιου κλάδου ή εκπαιδευτικοί συναφών 
ειδικοτήτων, εφόσον είναι δυνατή η κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου µε 
µαθήµατα δεύτερης (Β) ανάθεσης.  
 
Κατά την εφαρµογή της οδηγίας δεν µπορούν να προκύψουν διαθέσιµα κενά, εφόσον στο 
σχολείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί που καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο µε 
µαθήµατα δεύτερης (Β) ανάθεσης.  
 
3. Τα κενά για το διορισµό εκπαιδευτικών υπολογίζονται αποκλειστικά από τα µαθήµατα 
πρώτης (Α) ανάθεσης, ύστερα από τη ρύθµιση των υπεραριθµιών και χωρίς να θίγονται οι 
εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανικές θέσεις µε οποιοδήποτε προηγούµενο καθεστώς.  
 
4. Σε καµιά περίπτωση δεν προσλαµβάνεται αναπληρωτής ή ωροµίσθιος εκπαιδευτικός, 
όταν υπάρχουν στο σχολείο ή σχολεία του ίδιου ΠΥΣ∆Ε µόνιµοι εκπαιδευτικοί συναφών 
προς το µάθηµα ειδικοτήτων ή εκπαιδευτικοί που µπορούν ή επιβάλλεται για τη λειτουργία 
του σχολείου να διδάξουν το µάθηµα και δεν συµπληρώνουν ωράριο, ανεξάρτητα από το 
αν αυτό το µάθηµα συµπεριλαµβάνεται ή όχι στην οµάδα µαθηµάτων δεύτερης (Β) 
ανάθεσης της ειδικότητάς τους.  
 
5. Σε καµιά περίπτωση δεν δίνεται υπερωρία αν υπάρχει µόνιµος εκπαιδευτικός µε ελλιπές 
ωράριο, ο οποίος µπορεί να διδάξει το µάθηµα σε συνδυασµό και µε την οδηγία 4.  
 
6. Όταν µόνιµοι εκπαιδευτικοί έχουν και άλλο πτυχίο επιπλέον του τυπικού προσόντος 
διορισµού ή µετάταξης (συµπεριλαµβανοµένου µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου), 
µπορούν να διδάξουν, για συµπλήρωση ωραρίου µαθήµατα της ειδικότητας του δεύτερου 
πτυχίου µε την προϋπόθεση ότι έχει καλυφθεί και µε µαθήµατα δεύτερης (Β) ανάθεσης το 
ωράριο όλων των άλλων υπηρετούντων εκπαιδευτικών. 
 
7. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ12.10 διδάσκουν σε δεύτερη (Β) ανάθεση το 
µάθηµα "Χηµεία" του Γυµνασίου και Ενιαίου Λυκείου, εφόσον δεν συµπληρώνουν ωράριο 
µε µαθήµατα της ειδικότητάς τους. 
 
8. Η σειρά κατάταξης των µαθηµάτων δεύτερης (Β) ανάθεσης δεν υποδηλώνει καµιά 
προτεραιότητα. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης εκπαιδευτικών, για τους οποίους 
προβλέπεται διδασκαλία µαθηµάτων δεύτερης (Β) ανάθεσης, τότε, µε γνώµονα την 
παροχή της καλύτερης εκπαίδευσης, προς όφελος του µαθητή, προτεραιότητα έχει ο 
εκπαιδευτικός µε γνωστικό αντικείµενο πλησιέστερο στην ύλη του µαθήµατος. Για το θέµα 
αυτό αποφαίνεται ο σύλλογος εκπαιδευτικών του σχολείου χωρίς να διαταράσσονται οι 
οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη σχολική µονάδα. Ειδικότερα : 
 
α) Το µάθηµα «Κοινωνιολογία» διδάσκεται κατά σειρά προτεραιότητας από εκπαιδευτικούς 
των κλάδων ΠΕ13, ΠΕ09, ΠΕ02. 
β) Το µάθηµα «Χηµεία» διδάσκεται κατά σειρά προτεραιότητας από εκπαιδευτικούς των 
ειδικοτήτων ΠΕ04.03, ΠΕ04.05, ΠΕ04.04, ΠΕ04.01. 
γ) Το µάθηµα «Φυσική» διδάσκεται κατά σειρά προτεραιότητας από εκπαιδευτικούς των 
ειδικοτήτων ΠΕ12.10, ΠΕ04.03, ΠΕ04.02, ΠΕ04.05, ΠΕ04.04, ΠΕ03. 
 
9. Τα κενά για τα µαθήµατα που διδάσκονται σε πρώτη (Α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς 
περισσότερων του ενός κλάδων κατανέµονται ισοµερώς σε όλους τους κλάδους. Σε 
περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθµού των κλάδων, τότε η 
ισοµερής κατανοµή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιµέρους κατανοµή 
σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται µε βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε 
εκπαιδευτικών αναγκών. 
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10. Για να καλύπτονται ορθά και επαρκώς οι ανάγκες διδασκαλίας, αφενός του µαθήµατος 
«Τεχνολογία» στο Ενιαίο Λύκειο και αφετέρου του κλάδου «Τεχνολογία» του µαθήµατος 
«Πληροφορική-Τεχνολογία» στο Γυµνάσιο, θα πρέπει τα κενά να υπολογίζονται χωριστά 
για το κάθε µάθηµα. 
 
11. Κατά την κατανοµή των µαθηµάτων καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι εκπαιδευτικοί 
να συµπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους µε µαθήµατα πρώτης (Α΄) και δεύτερης (Β΄) 
ανάθεσης. Η µετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο γίνεται µόνο στην περίπτωση 
αδυναµίας συµπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου στο σχολείο του.  
 
12. Για την εφαρµογή των οδηγιών αυτών, µόνιµοι εκπαιδευτικοί θεωρούνται και οι 
υπηρετούντες µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και οι 
προσλαµβανόµενοι αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι. 
 
13. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις έχουν εφαρµογή σε όλες ανεξαρτήτως τις σχολικές µονάδες της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια και Ενιαία Λύκεια). Προηγούµενες εγκύκλιοι που 
ρυθµίζουν σχετικά θέµατα, καταργούνται. 

    


