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Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 118842/Γ2/ 

17.9.2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενι−
κού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».

  H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

(ΦΕΚ 78 Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 1, περ. στ. του ν. 3475/2006 
(ΦΕΚ 146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτερο−
βάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) 
απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθη−
μάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις υπ’ αριθμ. 20/03−11−2010 (θέμα 3ο) και 4/09−02−
2011 (θέμα 4ο) πράξεις του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελ−
ματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 από−
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
Δ.Β.Μ.Θ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του 
Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου 
και Ιωάννη Πανάρετου» (ΦΕΚ 1 Β΄).

5. 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 παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε−συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ. 118842/
Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού 
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» ως ακολούθως:

1. Τα μαθήματα «Λειτουργία επισιτιστικών επιχει−
ρήσεων», «Δομή και λειτουργία ξενοδοχειακών μονά−
δων», «Τουριστική οικονομία», «Λειτουργία τμήματος 
ορόφων» και «Εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ στις 
επισιτιστικές επιχειρήσεις», που προβλέπονται στην 
ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρε−
σιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας 
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−
ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση 
της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζονται ως 
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων) και ως Β΄ ΑΝΑ−
ΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ09 
(Οικονομολόγων), ΠΕ18.02 (Διοίκησης Επιχειρήσεων) 
και ΠΕ18.03 (Λογιστικής). 

2. Το μάθημα «Τουρισμός−πολιτισμός−κοινωνία», που 
προβλέπεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επι−
σιτιστικών Υπηρεσιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα 
(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.
Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ 
ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται 
ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ02 (Φιλολόγων).

3. Το μάθημα «Τουριστική Γεωγραφία», που προβλέ−
πεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστι−
κών Υπηρεσιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) 
αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανά−
θεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως 
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 
στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ10 (Κοινωνι−
ολόγων).

4. Τα μαθήματα «Λειτουργία κουζίνας και βασικές αρ−
χές μαγειρικής τέχνης» και «Οινογνωσία και τεχνικές 
σερβιρίσματος οίνων», που προβλέπονται στην ειδικό−
τητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Α΄ 
τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων 
μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαι−
δευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής 
απόφασης, ορίζονται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευ−
τικούς της ειδικότητας ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρή−
σεων) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.36 (Τεχνολόγων Τροφίμων−Διατροφής−
Οινολογίας και Τεχν. Ποτών). 

Επεξεργασία από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
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5. Το μάθημα «Ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους 
εργασίας», που προβλέπεται στην ειδικότητα Ξενοδο−
χειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Α΄ τάξης ΕΠΑ.
Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημά−
των των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών 
σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφα−
σης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς 
της ειδικότητας ΠΕ14.04 (Γεωπόνων) και ως Β΄ ΑΝΑ−
ΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.36 
(Τεχνολόγων Τροφίμων−Διατροφής−Οινολογίας και 
Τεχν. Ποτών). 

6. Τα μαθήματα «Οργάνωση επισιτιστικών επιχειρήσε−
ων», «Μηχανοργάνωση Υποδοχής Ξενοδοχείου», «Ι. Έλεγ−
χος και τιμολόγηση στις επισιτιστικές και ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις  ΙΙ. Σύνθεση καταλόγου και μενού», «Τουρι−
στικό Μάρκετινγκ» και «Λειτουργία Υποδοχής Ξενοδο−
χείου» που προβλέπονται στην ειδικότητα Ξενοδοχει−
ακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. 
του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων 
των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε 
Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, 
ορίζονται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ει−
δικότητας ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων) και ως Β΄ 
ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ09 
(Οικονομολόγων), ΠΕ18.02 (Διοίκησης Επιχειρήσεων) και 
ΠΕ18.03 (Λογιστικής).

7. Το μάθημα «Λειτουργία μπαρ», που προβλέπεται 
στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπη−
ρεσιών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας 
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικο−
τήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της ανωτέρω 
υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους 
εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.36 (Τεχνολόγων 
Τροφίμων−Διατροφής− Οινολογίας και Τεχν. Ποτών) και 
ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων).

8. Το μάθημα «Ι. Τουριστική Νομοθεσία ΙΙ. Εργασια−
κές Σχέσεις στον τουρισμό», που προβλέπεται στην 
ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρε−
σιών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας 
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ει−
δικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση της 
ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑ−
ΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ13 (Νο−
μικής−Πολιτικών Επιστημών) και ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους 
εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.35 (Τουριστικών 
Επιχειρήσεων).

9. Το μάθημα «Αγγλικά ειδικότητας», που προβλέπε−
ται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών 
Υπηρεσιών των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα 
(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.
Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ 
ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται 
ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας).

10. Το μάθημα «Γαλλικά ειδικότητας», που προβλέπε−
ται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών 
Υπηρεσιών των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα 
(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.
Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ 

ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται 
ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας).

11. Το μάθημα «Γερμανικά ειδικότητας», που προβλέ−
πεται στην ειδικότητα Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών 
Υπηρεσιών των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα 
(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.
Σ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ 
ανάθεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται 
ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ07 (Γερμανικής Γλώσσας).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 118842/Γ2/17−09−2008 
(ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφαση του Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ö 
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