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ΘΕΜΑ:  Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών  

Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του 

Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 

 

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Την παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την περ. 13 της παρ. 1 του άρθρου 11 του 

ν.4229/2014 (Α΄ 8) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

2. Την παρ. 15 του άρθρου 46 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 

(Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 

άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 14 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις παρ. 2 και 3. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 

----- 
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8. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 

Θρησκευμάτων». 

9. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων…». 

10. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

11. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β΄ 3818) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη». 

12. Την υπ΄ αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β΄ 1489) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Τομέων 

και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83) και της 

αντιστοιχίας μεταξύ τους». 

13. Την υπ΄ αριθμ. Φ2/129460/Δ4/30-07-2018 (Β΄ 3224) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 

Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης 

Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων 

του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) 

ΕΠΑ.Λ. και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού (4ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ.». 

14. Τις υπ΄ αριθμ. 12/15-03-2018 και 30/28-06-2018 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 

15. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2231.2-6/55923/2018/23-07-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/250/129094/B1/27-07-2018 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

 

 

Αποφασίζουμε  

 

Ι. Οι αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ Τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών 

Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) ορίζονται ως εξής: 
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ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ 
1. Ναυσιπλοΐα Ι – Ναυτική 

Μετεωρολογία 

ΠΕ90  ΠΕ82 (κατά 
προτεραιότητα 
στους εκπ/κούς 
με πτυχία που 
αντιστοιχούν 
στον πρώην 
κλάδο ΠΕ18.31) 

2. Ηλεκτρολογικές 

Εγκαταστάσεις Πλοίου Ι 

ΠΕ83 ΠΕ82 (κατά 
προτεραιότητα στους 
εκπ/κούς με πτυχία 
που αντιστοιχούν στον 
πρώην κλάδο ΠΕ18.31) 

 

3. Ναυπηγία – Ευστάθεια – 

Πρόωση 

ΠΕ90 

ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα 

στους εκπ/κούς με πτυχία που 

αντιστοιχούν στον πρώην 

κλάδο ΠΕ18.31) 

  

4. Ναυτικά Αγγλικά Ι ΠΕ06   

5. Ναυτική Μηχανολογία – 

Εφαρμογές 

ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα 
στους εκπ/κούς με πτυχία που 
αντιστοιχούν στον πρώην 
κλάδο ΠΕ18.31, ΠΕ12.04, 
ΠΕ12.07, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)

 

ΤΕ02.02 (κατά 
προτεραιότητα στους 
εκπ/κούς με πτυχία 
που αντιστοιχούν στον 
πρώην κλάδο ΤΕ01.02) 

ΠΕ90
 

6. Ναυπηγικό-

Μηχανολογικό-

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 

ΠΕ90 

ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα 

στους εκπ/κούς με πτυχία που 

αντιστοιχούν στους πρώην 

κλάδους ΠΕ18.31, ΠΕ12.04, 

ΠΕ12.07, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) 

ΠΕ83 

ΤΕ02.02 
(
κατά 

προτεραιότητα στους 
εκπ/κούς με πτυχία 
που αντιστοιχούν στον 
πρώην κλάδο ΤΕ01.02) 

 

7. Συστήματα Ελέγχου 

Γέφυρας-Μηχανοστασίου 

ΠΕ83 

ΠΕ90 

ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα 
στους εκπ/κούς με πτυχία που 
αντιστοιχούν στον πρώην 
κλάδο ΠΕ18.31) 
ΠΕ84 (κατά προτεραιότητα 
στους εκπ/κούς με πτυχία που 
αντιστοιχούν στον πρώην 
κλάδο ΠΕ12.06,ΠΕ17.04, 
ΠΕ17.08, και ΠΕ12.10 στην 
περίπτωση που έχουν επιλέξει 
την ένταξη τους στον κλάδο 
ΠΕ84) 

  

8. Ανθρώπινες Σχέσεις-

Διοίκηση Πλοίου 

ΠΕ78 

ΠΕ90 

ΠΕ80 (κατά 
προτεραιότητα στους 
εκπ/κούς με πτυχία 
που αντιστοιχούν στον 
πρώην κλάδο ΠΕ18.02, 
ΠΕ09)  
ΠΕ82 (κατά 
προτεραιότητα στους 
εκπ/κούς με πτυχία 
που αντιστοιχούν στον 
πρώην κλάδο ΠΕ18.31)

 

 

  

ΑΔΑ: 7ΝΩΘ4653ΠΣ-1ΥΣ



4 
 

ΙΙ. Οι αναθέσεις των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και 

«Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του 

ν.4386/2016 (Α΄ 83) ορίζονται ως εξής: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ 

1. Ναυσιπλοΐα ΙΙ ΠΕ90   

2. Ναυτικό Δίκαιο –Διεθνείς 

Κανονισμοί στη Ναυτιλία - 

Εφαρμογές 

ΠΕ78 

ΠΕ90 

ΠΕ82 (κατά 
προτεραιότητα σε 
εκπαιδευτικούς με 
πτυχία που αντιστοιχούν 
στον πρώην κλάδο 
ΠΕ18.31) 

 

3. Μεταφορά Φορτίων ΠΕ90  
 

4. Τήρηση Φυλακής Γέφυρας ΠΕ90   

5. Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ ΠΕ06   

6. Ν.Η.Ο. - Επικοινωνίες ΠΕ83 

ΠΕ84 (κατά προτεραιότητα σε 

εκπαιδευτικούς με πτυχία 

που αντιστοιχούν στους 

πρώην κλάδους ΠΕ12.06, 

ΠΕ17.04, ΠΕ17.08, ΠΕ12.10) 

ΠΕ90  

  

7. Εφαρμογές Δ.Κ.Α.Σ. – 

ECDIS – ARPA 

ΠΕ90 
  

 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ 

1. Ναυτικές Μηχανές ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα σε 

εκπαιδευτικούς με πτυχία 

που αντιστοιχούν στον πρώην 

κλάδο ΠΕ18.31)
 

  

2. Ναυτικό Δίκαιο –Διεθνείς 

Κανονισμοί στη Ναυτιλία - 

Εφαρμογές 

ΠΕ78 

ΠΕ90 

ΠΕ82 (κατά 
προτεραιότητα σε 
εκπαιδευτικούς με 
πτυχία που αντιστοιχούν 
στον πρώην κλάδο 
ΠΕ18.31) 

 

3. Βοηθητικές Εγκαταστάσεις 

Πλοίου 

ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα σε 

εκπαιδευτικούς με πτυχία 

που αντιστοιχούν στον πρώην 

κλάδο ΠΕ18.31 ΠΕ12.07, 

ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
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4. Ηλεκτρολογικές 

Εγκαταστάσεις Πλοίου ΙΙ 

ΠΕ83 ΠΕ82 (κατά 
προτεραιότητα σε 
εκπαιδευτικούς με 
πτυχία που αντιστοιχούν 
στον πρώην κλάδο 
ΠΕ18.31)

 

 

5. Ναυτικά Αγγλικά ΙΙ ΠΕ06   

6. Μηχανολογικές 

Κατασκευές Πλοίου - 

Σχέδιο με Η/Υ 

ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα σε 
εκπαιδευτικούς με πτυχία 
που αντιστοιχούν στους 
πρώην κλάδους ΠΕ18.31, 
ΠΕ12.04,ΠΕ12.07,ΠΕ17.02, 
ΠΕ17.06) 

ΤΕ02.02 (κατά 

προτεραιότητα σε 

εκπαιδευτικούς με 

πτυχία που αντιστοιχούν 

στον πρώην κλάδο 

ΤΕ01.02) 

 

7. Τήρηση Φυλακής 

Μηχανοστασίου 

ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα σε 
εκπαιδευτικούς με πτυχία 
που αντιστοιχούν στον πρώην 
κλάδο ΠΕ18.31)

 

 
 

 

 

ΙΙΙ. Για τα μαθήματα Ειδικότητας των Ειδικοτήτων «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός 

Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του 

ν.4386/2016 (Α΄ 83), που θα λειτουργήσουν με μεταβατικό πρόγραμμα μόνο για το σχολικό έτος 2018-

2019 (Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.) και τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 (Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.), 

και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες Ι και ΙΙ, οι αναθέσεις ορίζονται ως εξής: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ (Ισχύει ΜΟΝΟ για το σχ. έτος 2018-2019) 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ 
1. Ναυτικά Ηλεκτρονικά 

Όργανα - Ναυτικές 

Επικοινωνίες - Συστήματα 

Ηλεκτρονικού Χάρτη ECDS 

ΠΕ83 

ΠΕ84 (κατά προτεραιότητα σε 

εκπαιδευτικούς με πτυχία 

που αντιστοιχούν στους 

πρώην κλάδους ΠΕ12.06, 

ΠΕ17.04, ΠΕ17.08, ΠΕ12.10) 

ΠΕ90 

  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ (Ισχύει ΜΟΝΟ για τα σχ. έτη 2018-2019 και 2019-2020) 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ 
1. Υποτυπώσεις 

Ναυσιπλοΐας  

ΠΕ90 
  

2. Τήρηση Φυλακής Γέφυρας 

– Διεθνείς Κανονισμοί 

Αποφυγής Σύγκρουσης 

(Δ.Κ.Α.Σ.) 

ΠΕ90 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ (Ισχύει ΜΟΝΟ για το σχ. έτος 2018-2019) 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ 
1. Ηλεκτρικές Μηχανές Ι – 

Ηλεκτρολογικές 

Εγκαταστάσεις Πλοίου 

ΠΕ83 ΠΕ82 (κατά 
προτεραιότητα σε 
εκπαιδευτικούς με 
πτυχία που αντιστοιχούν 
στον πρώην κλάδο 
ΠΕ18.31)

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑΛ (Ισχύει ΜΟΝΟ για τα σχ. έτη 2018-2019 και 2019-2020) 

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΑΝΑΘΕΣΗ Β’ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ’ ΑΝΑΘΕΣΗ 
1. Βοηθητικά Μηχανήματα-

Δίκτυα-Ψυκτικές και 

Κλιματιστικές 

Εγκαταστάσεις Πλοίου 

ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα σε 

εκπαιδευτικούς με πτυχία 

που αντιστοιχούν στον πρώην 

κλάδο ΠΕ18.31 ΠΕ12.07, 

ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
 

  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το  υποχρεωτικό τους ωράριο, 

ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή 

καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής 

ειδικότητας, καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης 

ειδικότητας ενός εκπαιδευτικού δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών 

ωρών.  

 
Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή 

ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει 

και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση 

στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση. Αντίστοιχα, στην 

κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή 

ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει 

και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση 

στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση. 

 
Γ. Η κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων 

ορίζεται εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το γνωστικό 

αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού και εφαρμόζεται όταν ο παλαιότερος οργανικά 

τοποθετηθείς στην σχολική μονάδα α) δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, εκτός εάν δηλώσει ότι 

επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος και β) συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, εκτός αν 

επιθυμεί να το συμπληρώσει σε διαφορετική σχολική μονάδα. 

. 

Δ. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα ως Α΄ ή Β΄ 

ανάθεση, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το 

εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων. 
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Ε. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε 

τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) 

εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω 

διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς. Ειδικά για το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων 

«Ν.Η.Ο. – Επικοινωνίες» και «Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα – Ναυτικές Επικοινωνίες – Συστήματα 

Ηλεκτρονικού Χάρτη ECDS» της ειδικότητας «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» της Γ΄ τάξης και στην 

περίπτωση που ο αριθμός των παρακολουθούντων μαθητών του τμήματος υπερβαίνει τους 

δεκατρείς (13) είναι σκόπιμο ο δεύτερος εκπαιδευτικός να ανήκει στους κλάδους ΠΕ83 ή ΠΕ84 (με 

εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ17.09) με την 

προϋπόθεση ότι η σχολική μονάδα διαθέτει τους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων/ειδικοτήτων. 

 

ΣΤ. Η διδασκαλία σχεδιαστικών μαθημάτων και μαθημάτων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. τα οποία 

πραγματοποιούνται στα εργαστήρια πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων 

μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό 

παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς. 

 
Ζ Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας: 

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει: 

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά: 

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας   

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας   

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α΄ και Β΄ ανάθεση)  

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος: 

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας   

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας   

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α΄ και Β΄ ανάθεση)  

 
γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων: 

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας   

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας   

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α΄ και Β΄ ανάθεση)  

 
δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων: 

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας   

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας   

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α΄ και Β΄ ανάθεση)  

 
ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης: 

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας   

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας   

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α΄ και Β΄ ανάθεση)  
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Η. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με 

απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται 

στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον 

υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα 

όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης 

ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική 

απόφαση του ΠΥΣΔΕ. 

 

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-19. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ 

ΣΥΝ/ΤΗΣ ΤΜ/ΡΧΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΠΡΟΪΣΤ. ΓΕΝ. 

Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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