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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 

17.09.2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθη−
μάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» 
(ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ............. 1

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7980/Γ2 (1)
 Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 

17.09.2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθη−
μάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» 
(ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 18 παρ. 1 περ. στ. του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση 
και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 (παρ. 1, 3, 8, 9 και 12) 
Ν. 1566/1985 και 16 παρ. 17 εδ. γ του Ν. 1586/1986 και τις 
κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδοθείσες κανονιστικές πρά−
ξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με τις οποίες 
συστάθηκαν και μετονομάσθηκαν κατηγορίες, κλάδοι και 
ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

3. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.09.2008 υπουργική απόφαση 
«Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. 
και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 140990/Γ2/03.11.2008 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 2298 Β΄), σύμφωνα με την οποία στους εκπαι−
δευτικούς του κλάδου ΤΕ01 «δύναται να ανατίθενται τα 
εργαστήρια ως πρώτη (Α΄) ανάθεση, σύμφωνα με τα μέχρι 
τώρα ισχύοντα».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) με τις οποίες 
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ασκεί τις 
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες του καταργηθέντος Παιδαγω−
γικού Ινστιτούτου, καθώς και το γεγονός ότι το Ι.Ε.Π. επι−
βεβαιώνει επαναλαμβανόμενα την αδυναμία διατύπωσης 
γνώμης «λόγω του μη ορισμού ομάδων εργασίας οι οποίες 
θα ήταν αρμόδιες να εισηγούνται για ειδικά εκπαιδευτι−
κά θέματα», όπως προκύπτει από το με αρ. 3127/12.11.2012 
έγγραφό του.

6. Την ανάγκη τροποποίησης των αναθέσεων διδασκα−
λίας μαθημάτων για την καλύτερη διαχείριση του ήδη 
υπηρετούντος μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδου 
ΤΕ01 προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, ενόψει μάλιστα 
και των υφισταμένων δημοσιονομικών συνθηκών.

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 76051/Η/04.07.2012 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Πα−
παθεοδώρου» (ΦΕΚ 2091 Β΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις 
διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιείται−συμπληρώνεται η υπουργική απόφαση 
118842/Γ2/17.09.2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄), ως ακολούθως:

α) Τα μαθήματα τα οποία στην υπουργική απόφαση 
118842/Γ2/17.09.2008 προβλέπεται να διδάσκονται ως δεύ−
τερη (Β΄) ανάθεση από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου 
ΤΕ01 ορίζονται ως πρώτη (Α΄) ανάθεση για τους εκπαι−
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δευτικούς του κλάδου αυτού, εφόσον αυτοί υπηρετούν ως 
μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, με προτεραιότητα διδασκαλίας, εντός αυτής της 
κατηγορίας εκπαιδευτικών, καθοριζόμενη από την αντι−
στοιχία της κάθε ειδικότητας του κλάδου ΤΕ01 προς τα 
διδασκόμενα μαθήματα.

β) Σε κάθε ειδικότητα εκπαιδευτικών της προπεριγρα−
φείσας κατηγορίας του κλάδου ΤΕ01 που διδάσκει τα πα−
ραπάνω μαθήματα ως πρώτη (Α΄) ανάθεση σε τομείς−ειδι−
κότητες των ΕΠΑ.Λ. και ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. ορίζονται, 
επιπλέον, ως δεύτερη (Β΄) ανάθεση τα υπόλοιπα μαθήματα 
ανάθεσης του ανωτέρω κλάδου, συναφή με την ειδικότητα 
τους, στους ίδιους αυτούς τομείς και ειδικότητες.

2. Η υπ’ αριθμ. 140990/Γ2/03.11.2008 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2298 Β΄), με την οποία είχε τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ. 
118842/Γ2/17.09.2008 υπουργική απόφαση, καταργείται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.09.2008 
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Επεξεργασία από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
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