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    Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−

09−2008 (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 δι−
ατάξεις του άρθρου 18, παρ. 1, περ. στ. Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 
146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) 
απόφαση του Υφυπουργού του Υπουργείου Παιδείας 
Δ.Β.Μ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ.) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυ−
μνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 08/10−05−2010 Πράξη του Παιδαγω−
γικού Ινστιτούτου.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1120/Η/07−01−2010 (ΦΕΚ 
1 Β΄) απόφασης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων».

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’ αριθμ. 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. Το μάθημα «Τεχνικό Σχέδιο», που προβλέπεται στον 
κύκλο Τεχνολογίας της Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) 
αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθε−
ση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως 
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

2. Τα μαθήματα «Μηχανική−Αντοχή Υλικών», «Στοιχεία 
Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας», 
«Τεχνολογία Κατεργασιών», που προβλέπονται στον 
τομέα Μηχανολογίας της Β´ τάξης ΕΠΑ.Λ., του Πίνακα 
(γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. 
και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανά−
θεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζονται ως 
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).
3. Το μάθημα «Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων 

Μηχανών», που προβλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους 
εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών 
Εμπορικού Ναυτικού), στον τομέα Μηχανολογίας της Β΄ 
τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων 
μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαι−
δευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω Υπουρ−
γικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους 
εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας.

4. Το μάθημα «Μηχανική−Αντοχή Υλικών» που προβλέ−
πεται στον τομέα Οχημάτων της Β´ τάξης ΕΠΑ.Λ., του 
Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του 
ΕΠΑ.Λ και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και 
Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορί−
ζονται ως A΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

5. Το μάθημα «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι», που 
προβλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στον 
τομέα Οχημάτων της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Πίνακα (γ) αντι−
στοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ. και κλά−
δων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, της 
ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 
και στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας.
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6. Τα μαθήματα «Στοιχεία Μηχανών» και «Μηχανουρ−
γική Τεχνολογία», που προβλέπονται στην ειδικότητα 
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του 
τομέα Μηχανολογίας της Γ´ τάξης ΕΠΑ.Λ., του Πίνακα (γ) 
αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Λ και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθε−
ση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζονται ως 
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

7. Τα μαθήματα «Στοιχεία Μηχανών» και «Μηχανές 
Εσωτερικής Καύσης ΙΙ», που προβλέπονται στην ειδικό−
τητα Μηχανών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτο−
κινήτου του τομέα Οχημάτων της Γ´ τάξης ΕΠΑ.Λ. του 
Πίνακα (γ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του 
ΕΠΑ.Λ. και κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ 
και Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, 
ορίζονται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

8. Τα μαθήματα «Μηχανική−Αντοχή Υλικών» και «Τεχνο−
λογία Μηχανολογικών Κατασκευών», που προβλέπονται 
στην ειδικότητα 16: Αμαξωμάτων 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 και στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

9. Το μάθημα «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης», που προ−
βλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ει−
δικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στην 
ειδικότητα 16. Αμαξωμάτων της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα 
(δ) αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του ΕΠΑ.Σ. και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, 
της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑ−
ΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικοτητα.

10. Το μάθημα «Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής» 
που προβλέπεται στην ειδικότητα 17: Θερμοϋδραυλικών 
Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης 
της Α´ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας διδα−
σκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδικοτή−
των εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, της ανωτέρω 
Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και 
στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχα−
νικών Εμπορικού Ναυτικού).

11. Το μάθημα «Μηχανική−Αντοχή Υλικών», που προβλέ−
πεται στην ειδικότητα 18: Μηχανοσυνθετών Αεροσκα−
φών της Α´ 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 και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 
(Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

12. Τα μαθήματα «Μηχανολογικές Μετρήσεις», «Μηχα−
νική−Αντοχή Υλικών» και «Μηχανολογικό Σχέδιο», που 
προβλέπονται στην ειδικότητα 19: Εργαλειομηχανών− 
CNC της Α´ 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, ορίζονται ως Α΄ ΑΝΑ−
ΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 
(Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

13. Τα μαθήματα «Μηχανουργική Τεχνολογία Ι» και 
«Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ», που προβλέπονται ως 
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στην ειδικό−

τητα 19: Εργαλειομηχανών−CNC 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 και στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

14. Το μάθημα «Βασικές Αρχές Μετάδοσης Θερμότη−
τας, Θερμοδυναμικής και Ρευστομηχανικής», που προ−
βλέπεται στην ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καύσεων 
(Φυσικού Αερίου) της Α´ τάξης ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) 
αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και 
κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθε−
ση, της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως 
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας 
ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού).

15. Το μάθημα «Συγκολλήσεις», που προβλέπεται ως Β΄ 
ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ18.31 
(Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) στην ειδικότητα 16: Αμα−
ξωμάτων 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 ανωτέ−
ρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ και 
στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας. 

16 Το μάθημα «Μηχανουργικές Εφαρμογές», που προ−
βλέπεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της 
ειδικότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), 
στην ειδικότητα 21: Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών 
της Α´ τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Πίνακα (δ) αντιστοιχίας 
διδασκομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Σ. και κλάδων−ειδι−
κοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, της ανω−
τέρω Υπουργικής Απόφασης, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ 
και στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας.

17. Το μάθημα «Τεχνολογία Κατεργασιών», που προβλέ−
πεται ως Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδι−
κότητας ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού), στην 
ειδικότητα 25: Τεχνιτών Αερίων Καύσεων (Φυσικού Αερί−
ου) της Α´ τάξης των 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 και 
στους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 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, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
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