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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/Γ2/10072006 Υ.Α.  (ΦΕΚ 1050 Β΄)  ρυθμίζονται  οι 
αναθέσεις  μαθημάτων  του  Γυμνασίου  και  του  Ενιαίου  Λυκείου  στους  εκπαιδευτικούς  της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Με  την  παρούσα  εγκύκλιο  παρέχονται  οδηγίες  για  την  εφαρμογή  της  ανωτέρω 
απόφασης: 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

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 
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. 

1.  Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης όλης της χώρας 

2.  Διευθύνσεις και Γραφεία Δ. Ε. 
όλης της χώρας 

3.  Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 
όλης της χώρας 

4.  Σχολεία Δ. Ε. όλης της χώρας 
(μέσω των Δ/νσεων & Γραφείων Δ.Ε.)
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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 ΠΥΣΔΕ 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.
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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. 

10. Για να καλύπτονται ορθά και επαρκώς οι ανάγκες διδασκαλίας, αφενός του   μαθήματος 
«Τεχνολογία» στο Ενιαίο Λύκειο και αφετέρου του κλάδου «Τεχνολογία» του μαθήματος 
«ΠληροφορικήΤεχνολογία» 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 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Γυμνάσια  και  Ενιαία  Λύκεια).  Προηγούμενες  εγκύκλιοι 
που ρυθμίζουν σχετικά θέματα, καταργούνται. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Καθ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

Εσωτερική Διανομή: 
1.  Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Καλού 
2.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3.  Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Κ. Ράμμα 
4.  Διεύθυνση Προσωπικού Δ. Ε. 

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ 
5.  Διεύθυνση Σπουδών Δ. Ε. 

Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄.


