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Μαρούζι, 17 επηεμβρίοσ 2008.
Αριθ. Πρωη. 119052/Γ2

1. Περιθερειακές Γιεσθύνζεις
Δκπαίδεσζης όλης ηης τώρας
2. Γιεσθύνζεις και Γραθεία Γ. Δ.
όλης ηης τώρας
3. Γραθεία τολικών σμβούλων
όλης ηης τώρας
4. τολεία Γ. Δ. όλης ηης τώρας
(μέζω ηων Γ/νζεων & Γραθείων Γ.Δ.)

ΘΔΜΑ: "Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο αλαζέζεηο καζεκάησλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο Γ.Δ.".
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 118842/Γ2/17-09-2008 Τ.Α. (ΦΔΚ
Β΄) θαζνξίδνληαη νη αλαζέζεηο καζεκάησλ ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ, ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ θαη ησλ
Δπαγγεικαηηθώλ ρνιώλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε Α΄ θαη
Β΄ αλάζεζε.
1. Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ θαιύηεξε θαη νξζόηεξε εθαξκνγή ηεο
αλσηέξσ απόθαζεο.
2. Η ζύληαμε ησλ πηλάθσλ αληηζηνηρίαο δηδαζθόκελσλ καζεκάησλ θαη θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έγηλε κε θύξην ζηόρν ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο
έξγνπ θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνύ
πξνζσπηθνύ ζε επίπεδν ΠΤΓΔ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ θαηά θιάδν θαη εηδηθόηεηα ζην κέγηζην βαζκό.
3. Σα θελά γηα ην δηνξηζκό θαη ηηο κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππνινγίδνληαη από ηα καζήκαηα πξώηεο (Α΄) αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θελώλ θαη
πιενλαζκάησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ εθδίδεηαη γηα ην ζθνπό απηό θάζε θνξά .
4. Σν Πεξηθεξεηαθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΠΤΓΔ) είλαη αξκόδην, ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Π.Γ. 1/2003 θαη ηελ ππ’ αξηζκ.
Φ.353.1./324/105657/Γ1/08-10-2002 Τ.Α. (ΦΔΚ 1340 Β΄), όπσο ζπκπιεξώζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ θαη απνθαζίδεη, κεηά από εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, γηα ηηο απνζπάζεηο θαη ηηο δηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο.
5. Δίλαη ζθόπηκν λα κελ πξνζιακβάλεηαη αλαπιεξσηήο ή σξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθόο, όηαλ
ππάξρνπλ ζην ζρνιείν ή ζε ζρνιεία ηνπ ίδηνπ ΠΤΓΔ κόληκνη εθπαηδεπηηθνί πνπ κπνξνύλ
λα θαιύςνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο δηδαθηηθέο αλάγθεο ζε καζήκαηα πξώηεο (Α΄) θαη δεύηεξεο
(Β΄) αλάζεζεο, εθόζνλ νη γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ.
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6. ε θακία πεξίπησζε δελ δίλεηαη ππεξσξία, αλ ππάξρεη εθπαηδεπηηθόο κε ειιηπέο σξάξην, ν
νπνίνο κπνξεί λα δηδάμεη ην κάζεκα.
7. Όηαλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ ΠΤΓΔ ππεξεηνύλ κόληκνη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ επηπιένλ
ηνπ ηππηθνύ πξνζόληνο δηνξηζκνύ θαη άιιν πηπρίν δηνξηζκνύ ή κεηάηαμεο θαη δελ ζπκπιεξώλνπλ ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξάξην, κπνξνύλ λα δηδάμνπλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ, καζήκαηα ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ δεύηεξνπ πηπρίνπ, ζε Α΄ θαη Β΄ αλάζεζε,
κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ Α΄ αλάζεζεο ζηνπο
άιινπο ζπλππεξεηνύληεο εθπαηδεπηηθνύο.
8. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, όηαλ έρνπλ εμεηαζηεί όιεο νη πεξηπηώζεηο ηεο Β΄ αλάζεζεο καζεκάησλ θαη αθνύ παξακέλνπλ αδηάζεηεο κέρξη 6 ώξεο καζήκαηνο, κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ
γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ ζε εθπαηδεπηηθό πνπ θαηέρεη δεύηεξν πηπρίν, κεηαπηπρηαθό ή δηδαθηνξηθό ηίηιν, εθόζνλ ππάξρεη ε ζπλάθεηα πξνο ην δηδαθηηθό αληηθείκελν.
9. Οη εθπαηδεπηηθνί, απόθνηηνη δηαθνξεηηθώλ παλεπηζηεκηαθώλ ηκεκάησλ ή ηκεκάησλ ΣΔΙ πνπ
εληάζζνληαη ζηνλ ίδην θιάδν ή εηδηθόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ε πνηόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπο έξγνπ, πξνηείλεηαη,
εθόζνλ ππάξρεη ε ζύκθσλε γλώκε ηνπο, λα αλαιακβάλνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηδηαίηεξε εμεηδίθεπζε πνπ απέθηεζαλ σο πηπρηνύρνη δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ.
10. Καηά ηελ αλάζεζε ησλ καζεκάησλ θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα, ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα
ζπκπιεξώλνπλ σξάξην ζην ζρνιείν ηνπο ή ζηελ ίδηα νκάδα ζρνιείσλ κε καζήκαηα πξώηεο
(Α΄) θαη δεύηεξεο (Β΄) αλάζεζεο. Η κεηαθίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε άιιν ζρνιείν γίλεηαη
κόλν ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπκπιήξσζεο ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπ σξαξίνπ.
11. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα, ώζηε νη κόληκνη εθπαηδεπηηθνί λα ζπκπιεξώλνπλ ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξάξην ζην θαλνληθό εκεξήζην πξόγξακκα ζε ζρνιείν ηεο ίδηαο
ή όκνξεο νκάδαο ζρνιείσλ ηνπ ίδηνπ Γήκνπ. Όηαλ απηό είλαη αληηθεηκεληθά αδύλαην, κπνξνύλ λα ζπκπιεξώλνπλ ην σξάξηό ηνπο ππεξεηώληαο δηάθνξνπο ππνζηεξηθηηθνύο ζεζκνύο
(Δληζρπηηθή δηδαζθαιία, ηάμεηο ππνδνρήο, θξνληηζηεξηαθά ηκήκαηα θ.ι.π.). Δηδάιισο, θαη’
απόιπηε πξνηεξαηόηεηα, αλαηίζεληαη νη ώξεο απηώλ ζε σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
12. ε πεξίπησζε πνπ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εθπαηδεπηηθνί ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ή εηδηθόηεηαο δελ
ζπκπιεξώλνπλ ην σξάξηό ηνπο ζην ίδην ζρνιείν θαη νη ώξεο πνπ ππνιείπνληαη γηα ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ηνπο είλαη σο άζξνηζκα κέρξη ηξεηο (3) θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη ζρνιείν
ηεο ίδηαο ή όκνξεο νκάδαο ζρνιείσλ γηα λα ζπκπιεξώζεη ην σξάξηό ηνπ ν ηειεπηαίνο ηνπνζεηεζείο, ηόηε παξακέλνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ ΠΤΓΔ.

13. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ΔΠΑ.. ηζρύνπλ επηπιένλ ησλ αλσηέξσ νδεγηώλ θαη ηα
εμήο, ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη ζηα εξγαζηήξηα θαηεύζπλζεο ησλ Δ ή ΔΚ, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ηελ ππ’ αξηζκ.
Γ2/6098/13-11-2001 Τ.Α. ηνπ ΤΠΔΠΘ (ΦΔΚ 1588 Β΄):
α. Η δηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ θαη ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ησλ κηθηώλ καζεκάησλ ζε ηκήκα κε αξηζκό παξαθνινπζνύλησλ καζεηώλ κέρξη θαη δώδεθα (12) δηεμάγεηαη
από έλαλ (1) εθπαηδεπηηθό θιάδνπ ΠΔ, ελώ ζε ηκήκα κε αξηζκό παξαθνινπζνύλησλ καζεηώλ από δεθαηξείο (13) θαη άλσ δηεμάγεηαη από δύν (2) εθπαηδεπηηθνύο, εθ ησλ νπνίσλ ν
πξώηνο ζα είλαη θιάδνπ ΠΔ θαη ν δεύηεξνο θαηά πξνηεξαηόηεηα θιάδνπ ΣΔ01, κε ηελ πξνϋ-
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πόζεζε όηη έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κνλίκνπ εθ- παηδεπηηθνύ θαη δελ παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο
ησλ Π.Γ. 50/1996 θαη 100/1997. Διιείςεη απηνύ, ν δεύηεξνο εθπαηδεπηηθόο ζα είλαη θιάδνπ
ΠΔ.
ηα δπζπξόζηηα ζρνιεία θαη ζε ζρνιεία κε γεσγξαθηθέο - ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο πνπ
δπζθνιεύνπλ ηε κεηάβαζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ή ζε νιηγνκειή ηκήκαηα πνπ ε ιεηηνπξγία
ηνπο έρεη εγθξηζεί από ηνλ Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ε δηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ θαη ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ησλ κηθηώλ καζεκάησλ κπνξεί λα δηεμαρζεί από δύν (2) εθπαηδεπηηθνύο, εθ ησλ νπνίσλ ν πξώηνο ζα είλαη θιάδνπ ΠΔ θαη ν δεύηεξνο θιάδνπ ΣΔ01, εθόζνλ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κνλίκνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη είλαη ππεξάξηζκνο.
ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζρνιείσλ κε νιηγνκειή ηκήκαηα δύλαηαη λα δηδάμεη κόλνλ έλαο
εθπαηδεπηηθόο θιάδνπ ΠΔ ή θιάδνπ ΣΔ01, ειιείςεη εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ
θιάδνπ αληίζηνηρα.
β. ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο ν δεύηεξνο εθπαηδεπηηθόο δηαηίζεηαη ζε ηκήκα κε αξηζκό παξαθνινπζνύλησλ καζεηώλ από δεθαεπηά (17) θαη άλσ.
γ. Η δηδαζθαιία ησλ ζρεδηαζηηθώλ καζεκάησλ ησλ ηνκέσλ ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ εηδηθνηήησλ
ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ΔΠΑ.. ζε ηκήκα κε αξηζκό παξαθνινπζνύλησλ καζεηώλ κέρξη θαη δεθαεπηά (17), δηεμάγεηαη από έλαλ (1) εθπαηδεπηηθό θιάδνπ ΠΔ, ελώ ζε ηκήκα κε αξηζκό παξαθνινπζνύλησλ καζεηώλ από δεθαεπηά (17) θαη άλσ δηεμάγεηαη από δύν (2) εθπαηδεπηηθνύο,
εθ ησλ νπνίσλ ν πξώηνο ζα είλαη θιάδνπ ΠΔ θαη ν δεύηεξνο θαηά πξνηεξαηόηεηα θιάδνπ
ΣΔ01, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κνλίκνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη δελ παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 50/1996 θαη 100/1997. Διιείςεη απηνύ, ν δεύηεξνο εθπαηδεπηηθόο
ζα είλαη θιάδνπ ΠΔ.
Η δηδαζθαιία όκσο ησλ ζρεδηαζηηθώλ καζεκάησλ ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ θαη ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ
ΔΠΑ.Λ. δηεμάγεηαη από έλαλ (1) εθπαηδεπηηθό, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ ηνπ
ηκήκαηνο.
14. Ο εθπαηδεπηηθόο πνπ επηζηξέθεη από καθξνρξόληα άδεηα επαλέξρεηαη ζηελ νξγαληθή ηνπ
ζέζε.
Κάζε πξνεγνύκελε ζρεηηθή εγθύθιηνο παύεη λα ηζρύεη.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Α. Θ. ΛΤΚΟΤΡΔΝΣΕΟ
Δζωηερική Γιανομή:
1. Γξαθείν Τθππνπξγνύ θ. Α. Θ. Λπθνπξέληδνπ
2. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα θ. Γ. Πιαηή
3. Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα θ. Γ. Γνύζε
4. Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ Γ. Δ.
Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄
5. Γηεύζπλζε πνπδώλ Γ. Δ.
Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄.

