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Με ηελ κε αξηζκ. πξση. 69598/Γ2/10-07-2006 Τ.Α. (ΦΔΚ 1050 Β΄) ξπζκίδνληαη νη
αλαζέζεηο καζεκάησλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ
απόθαζεο:
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΑ
ΓΙΓΑΚΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΚΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΩΝ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ
1. Η ζύληαμε ησλ πηλάθσλ αληηζηνηρίαο δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ ηνπ Γπκλαζίνπ
θαη ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ θαη θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ έγηλε κε ζθνπό
ηελ άξηηα δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα ζρνιεία θαη ην ζσζηόηεξν
ππνινγηζκό ησλ θελώλ γηα κεηαζέζεηο, ηνπνζεηήζεηο θαη δηνξηζκό εθπαηδεπηηθώλ.
2. Σα θελά γηα ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππνινγίδνληαη θαηαξρήλ από ηα
καζήκαηα πξώηεο (Α΄) αλάζεζεο. Όκσο, ζε δηαζέζηκα θελά κπνξνύλ λα κεηαηεζνύλ
εθπαηδεπηηθνί δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ή εθπαηδεπηηθνί ζπλαθώλ
εηδηθνηήησλ, εθόζνλ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπο σξαξίνπ κε
καζήκαηα δεύηεξεο (Β΄) αλάζεζεο.
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο δελ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ δηαζέζηκα θελά, εθόζνλ
ζην ζρνιείν ππεξεηνύλ εθπαηδεπηηθνί πνπ θαιύπηνπλ ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξάξην κε
καζήκαηα δεύηεξεο (Β΄) αλάζεζεο.
3. Σα θελά γηα ην δηνξηζκό εθπαηδεπηηθώλ ππνινγίδνληαη απνθιεηζηηθά από ηα
καζήκαηα πξώηεο (Α΄) αλάζεζεο, ύζηεξα από ηε ξύζκηζε ησλ ππεξαξηζκηώλ θαη
ρσξίο λα ζίγνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηέρνπλ νξγαληθέο ζέζεηο κε νπνηνδήπνηε
πξνεγνύκελν θαζεζηώο.
4. ε θακηά πεξίπηωζε δελ πξνζιακβάλεηαη αλαπιεξωηήο ή ωξνκίζζηνο
εθπαηδεπηηθόο, όηαλ ππάξρνπλ ζην ζρνιείν ή ζρνιεία ηνπ ίδηνπ ΠΤΓΔ κόληκνη
εθπαηδεπηηθνί ζπλαθώλ πξνο ην κάζεκα εηδηθνηήησλ ή εθπαηδεπηηθνί πνπ κπνξνύλ ή

επηβάιιεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ λα δηδάμνπλ ην κάζεκα θαη δελ
ζπκπιεξώλνπλ σξάξην, αλεμάξηεηα από ην αλ απηό ην κάζεκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ή
όρη ζηελ νκάδα καζεκάησλ δεύηεξεο (Β΄) αλάζεζεο ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο.
5. ε θακηά πεξίπηωζε δελ δίλεηαη ππεξωξία αλ ππάξρεη κόληκνο εθπαηδεπηηθόο κε
ειιηπέο σξάξην, ν νπνίνο κπνξεί λα δηδάμεη ην κάζεκα ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ
νδεγία 4.
6. Όηαλ κόληκνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θαη άιιν πηπρίν επηπιένλ ηνπ ηππηθνύ
πξνζόληνο δηνξηζκνύ ή κεηάηαμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κεηαπηπρηαθνύ ή
δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ), κπνξνύλ λα δηδάμνπλ, γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ καζήκαηα ηεο
εηδηθόηεηαο ηνπ δεύηεξνπ πηπρίνπ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη θαιπθζεί θαη κε
καζήκαηα δεύηεξεο (Β΄) αλάζεζεο ην σξάξην όισλ ησλ άιισλ ππεξεηνύλησλ
εθπαηδεπηηθώλ.
7. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθόηεηαο ΠΔ12.10 δηδάζθνπλ ζε δεύηεξε (Β΄) αλάζεζε ην
κάζεκα "Υεκεία" ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Δληαίνπ Λπθείνπ, εθόζνλ δελ ζπκπιεξώλνπλ
σξάξην κε καζήκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο.
8. Η ζεηξά θαηάηαμεο ηωλ καζεκάηωλ δεύηεξεο (Β΄) αλάζεζεο δελ ππνδειώλεη
θακηά πξνηεξαηόηεηα.
ε πεξίπησζε ζπλππεξέηεζεο εθπαηδεπηηθώλ, γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη
δηδαζθαιία καζεκάησλ δεύηεξεο (Β΄) αλάζεζεο, ηόηε, κε γλώκνλα ηελ παξνρή ηεο
θαιύηεξεο εθπαίδεπζεο, πξνο όθεινο ηνπ καζεηή, πξνηεξαηόηεηα έρεη ν
εθπαηδεπηηθόο κε γλσζηηθό αληηθείκελν πιεζηέζηεξν ζηελ ύιε ηνπ καζήκαηνο. Γηα ην
ζέκα απηό απνθαίλεηαη ν ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ζρνιείνπ ρσξίο λα
δηαηαξάζζνληαη νη νξγαληθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ ππεξεηνύλ ζηε ζρνιηθή
κνλάδα.
Δηδηθόηεξα :
α) Σν κάζεκα «Κνηλωληνινγία» δηδάζθεηαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο από
εθπαηδεπηηθνύο ησλ θιάδσλ ΠΔ13, ΠΔ09, ΠΔ02.
β) Σν κάζεκα «Υεκεία» δηδάζθεηαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο από εθπαηδεπηηθνύο
ησλ εηδηθνηήησλ ΠΔ04.03, ΠΔ04.05, ΠΔ04.04, ΠΔ04.01.
γ) Σν κάζεκα «Φπζηθή» δηδάζθεηαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο από εθπαηδεπηηθνύο
ησλ εηδηθνηήησλ ΠΔ12.10, ΠΔ04.03, ΠΔ04.02, ΠΔ04.05, ΠΔ04.04, ΠΔ03.
9. Σα θελά γηα ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζε πξώηε (Α΄) αλάζεζε από
εθπαηδεπηηθνύο πεξηζζόηεξωλ ηνπ ελόο θιάδωλ θαηαλέκνληαη ηζνκεξώο ζε όινπο
ηνπο θιάδνπο. ε πεξίπησζε πνπ ηα θελά δελ είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ
αξηζκνύ ησλ θιάδσλ, ηόηε ε ηζνκεξήο θαηαλνκή ζα επηηπγράλεηαη ζε πεξηζζόηεξα
από έλα έηε. Η επηκέξνπο θαηαλνκή ζε εηδηθόηεηεο ελόο θιάδνπ ζα γίλεηαη κε βάζε
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εθάζηνηε εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ.
10. Γηα λα θαιύπηνληαη νξζά θαη επαξθώο νη αλάγθεο δηδαζθαιίαο, αθελόο ηνπ
καζήκαηνο «Σερλνινγία» ζην Δληαίν Λύθεην θαη αθεηέξνπ ηνπ θιάδνπ
«Σερλνινγία» ηνπ καζήκαηνο «Πιεξνθνξηθή-Σερλνινγία» ζην Γπκλάζην, ζα
πξέπεη ηα θελά λα ππνινγίδνληαη ρωξηζηά γηα ην θάζε κάζεκα.

11. Καηά ηελ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ώζηε νη
εθπαηδεπηηθνί λα ζπκπιεξώλνπλ σξάξην ζην ζρνιείν ηνπο κε καζήκαηα πξώηεο (Α΄)
θαη δεύηεξεο (Β΄) αλάζεζεο. Η κεηαθίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε άιιν ζρνιείν
γίλεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε αδπλακίαο ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπ
σξαξίνπ ζην ζρνιείν ηνπ.
12. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ απηώλ, κόληκνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύληαη θαη νη
ππεξεηνύληεο κε ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, θαζώο θαη νη
πξνζιακβαλόκελνη αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη.
13. Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζε όιεο αλεμαξηήησο ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γπκλάζηα θαη Δληαία Λύθεηα).
Πξνεγνύκελεο εγθύθιηνη πνπ ξπζκίδνπλ ζρεηηθά ζέκαηα, θαηαξγνύληαη.
Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Καζ. ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟ

