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Σου Γιϊργου Σόδα 

Ποιοσ προηγείται ςτην κατανομή Β΄ ανάθεςησ μαθημάτων - Η νομοθεςία 

-Στην εγκφκλιο 118842/Γ2 /17-09-2008 αναφζρεται ότι: 

«Με τα μακιματα 1θσ ανάκεςθσ οι εκπαιδευτικοί καλφπτουν το υποχρεωτικό τουσ ωράριο, ενϊ με τα 

μακιματα 2θσ ανάκεςθσ ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό τουσ ωράριο ι καλφπτουν εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ». 

 -Η υπουργική απόφαςη 69598/Γ2/10-7-2006 (ΦΕΚ 1050 Β΄) περί «Αναθζςεων μαθημάτων Γυμναςίου 

και Ενιαίου Λυκείου», αναφζρει ρθτά άρκρο 11 ότι: «Κατά τθν κατανομι των μακθμάτων 

καταβάλλεται προςπάκεια ϊςτε οι εκπαιδευτικοί να ςυμπλθρϊνουν ωράριο ςτο ςχολείο τουσ με 

μακιματα πρϊτθσ (Αϋ) και δεφτερθσ (Βϋ) ανάκεςθσ. Η μετακίνθςθ του εκπαιδευτικοφ ςε άλλο ςχολείο 

γίνεται μόνο ςτθν περίπτωςθ αδυναμίασ ςυμπλιρωςθσ του υποχρεωτικοφ του ωραρίου ςτο ςχολείο 

του». 

 -Σφμφωνα με το Άρθρο 13 του Ν. 3149/2003 ΦΕΚ 141 τ. Α` Παρ. 20 β κατά τη διάρκεια του 

διδακτικοφ ζτουσ επιτρζπεται μετακίνθςθ εκπαιδευτικϊν Π/κμιασ και Δ/κμιασ εκπαίδευςθσ από 

ςχολείο ςε άλλο ςχολείο, μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν υπεράρικμοι ι υπάρχει ανάγκθ 

ςυμπλιρωςθσ του υποχρεωτικοφ ωραρίου διδαςκαλίασ. 

 -Το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/97 αφορά τουσ οργανικά τοποθετημζνουσ, οι οποίοι πρζπει να 

ςυμπλθρϊςουν ωράριο (θ ςειρά μεταξφ τουσ κακορίηεται από το χρόνο τοποκζτθςθσ). Η ςυμπλιρωςθ 

ωραρίου γίνεται με μακιματα αϋκαι βϋ ανάκεςθσ, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθ ςχετικι εγκφκλιο. Οι 

προςωρινά τοποκετθμζνοι ζρχονται να καλφψουν ότι κενό απομζνει μετά τθ ςυμπλιρωςθ ωραρίου 

από τουσ ζχοντεσ οργανικι κζςθ. Εδϊ πρζπει να κάνουμε τθν παρατιρθςθ ότι ςε κάκε περίπτωςθ θ 

ανάκεςθ των μακθμάτων είναι αρμοδιότθτα του υλλόγου Διδαςκόντων (Ν. 1566/1985 και Τ.Α. Φ. 

353.1/324/105657/Δ1/, ΦΕΚ1340/16-10-2002). 

Προτεραιότθτα ζχει ο οργανικά τοποκετθμζνοσ ςτα μακιματα Α και Β ανάκεςθσ μζχρι ςυμπλιρωςθσ 

του υποχρεωτικοφ του ωραρίου, ζπεται ο τοποκετθμζνοσ από τθ διάκεςθ ο οποίοσ αφοφ δεν ζχει 

οργανικι αυτόματα από το Π.Δ.100 κεωρείται υπεράρικμοσ ςτθν περιοχι και τοποκετείται ΓΙΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΩΡΑΡΙΟΤ (παρόλο που οι ςε διάκεςθ ΠΤΔΕ ζχουν 0 ϊρεσ οργανικά, λζγεται 

ςυμπλιρωςθ) ςε κάποιο ςχολείο τθσ περιοχισ που ΠΕΡΙΕΤΟΤΝ ϊρεσ Α ι Β ανάκεςθσ για τθν 

ειδικότθτά του. Σο αυτό ιςχφει και για νεοδιόριςτο και για αποςπαςμζνο που μετακινείται όταν δεν 

υπάρχουν ϊρεσ για ΤΜΠΛΗΡΩΗ του ωραρίου του. 

 - Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ. Α προβλζπει ότι: 

τισ περιπτϊςεισ που είναι ιδιαιτζρωσ δυςχερισ θ παραπάνω διάκεςθ, οι εκπαιδευτικοί είναι 

υποχρεωμζνοι να προςφζρουν υπθρεςία, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου, ςε 

άλλεσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου ι του γραφείου ι τθσ διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ. Ο χρόνοσ διάκεςθσ 

κεωρείται για κάκε περίπτωςθ ότι ζχει διανυκεί ςτθν οργανικι τουσ κζςθ. 
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