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ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των 

εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. που υπηρετούν ως μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Α΄/27-10-2011)». 

 

          Σε συνέχεια της αριθμ.133315(α)/Δ2/23-11-2011 εγκυκλίου, σχετικά με την κατάταξη για τη 

βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης,  σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Οι διατάξεις του N. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Α΄/27-10-2011) δεν καθορίζουν τα ελάχιστα τυπικά 

προσόντα κάθε κατηγορίας υπαλλήλων. Για την εξεύρεση των τυπικών προσόντων που απαιτούνται 

για τον διορισμό σε θέσεις κλάδων και κατηγορίας εφαρμόζονται για τους μεν διοικητικούς 

υπαλλήλους οι διατάξεις του άρθρου 77 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (N. 3528/2007) για τους 

δε εκπαιδευτικούς οι διατάξεις των άρθρων 12 έως και 14 του N. 1566/1985. 

  Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί συνιστούν μείζονα κλάδο πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων 

(άλλοι κλάδοι με κριτήριο διάκρισης τη φύση των καθηκόντων είναι, για παράδειγμα, οι διοικητικοί 

υπάλληλοι, οι ιατροδικαστές και οι ερευνητές). Τα τυπικά προσόντα κατάταξης των εκπαιδευτικών σε 

μείζονες κατηγορίες ανά επίπεδο μόρφωσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) διαφοροποιούνται, με βάση τις 

ανωτέρω διατάξεις, από τα τυπικά προσόντα ένταξης των διοικητικών υπαλλήλων στις ίδιες 

κατηγορίες. Πρόκειται για διαφορετική πρόβλεψη που δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας λόγω 

της ουσιώδους διαφοροποίησης των καθηκόντων μεταξύ εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 

(οι πρώτοι έχουν ως βασικό καθήκον την διδασκαλία ενώ οι δεύτεροι την εφαρμογή του νόμου δια 

της εκδόσεως ή της συμβολής στην έκδοση διοικητικών πράξεων).  

 

Συνεπώς, για την βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων εκπαιδευτικών ισχύει η 

παράγραφος 1 του άρθρου 28 του Ν. 4024/2011. 

 

Ειδικότερα: 
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α) Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχία από Σχολές Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικές Ακαδημίες, 

διετούς φοίτησης, ακόμα και αν δεν έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα εξομοίωσης που 

ρυθμίζονταν στο Π.Δ. 130/1990 (Α΄ 52) εντάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας ΠΕ. 

β) Εκπαιδευτικοί που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν πτυχίο 

ανεγνωρισμένο μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής 

(π.χ. Ωδείων) και που διορίσθηκαν μέχρι το 2006 σε θέσεις του κλάδου ΠΕ16 – Μουσικών 

εντάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας ΠΕ.  Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί με πτυχίο μουσικής 

ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής 

ειδικότητας της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο ισότιμο και 

αντίστοιχο της αλλοδαπής, και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο 

της αλλοδαπής -εφόσον έχουν διοριστεί μετά την ισχύ του ν. 3475/2006- σε θέσεις του κλάδου 

εκπαιδευτικών ΤΕ16 – Μουσικής εντάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας ΤΕ. 

γ) Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς 

ιδρύματος της αλλοδαπής και έχουν διοριστεί μετά την ισχύ του Ν. 3475/2006 σε θέσεις του κλάδου 

ΠΕ16.02 – Μουσικής εντάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας ΠΕ. Ομοίως, οι υπηρετούντες 

εκπαιδευτικοί σε θέσεις του κλάδου ΠΕ 16.01. 

δ) Εκπαιδευτικοί απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ ή της ΑΣΕΤΕΜ (μορφή ανώτερης 

μεταδευτεροβάθμιας τεχνικής σχολής) ή των ΚΑΤΕΕ (μορφή ανώτερης μεταδευτεροβάθμιας τεχνικής 

σχολής) που διορίστηκαν και υπηρετούν σε κλάδους εκπαιδευτικών ΠΕ, όπως είναι οι κλάδοι ΠΕ20 – 

Πληροφορικής και ΠΕ 17 – Τεχνολόγων, εντάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας ΠΕ. 

ε) Εκπαιδευτικοί απόφοιτοι σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης που διορίσθηκαν και υπηρετούν σε κλάδους εκπαιδευτικών ΤΕ, όπως είναι ο κλάδος 

ΤΕ01, εντάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας ΤΕ. 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκπαιδευτικών δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 

28 του N.4024/2011,  διότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί είναι κάτοχοι των τυπικών προσόντων που 

απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις για την πλήρωση των θέσεων της κατηγορίας στην οποία 

υπηρετούν. 

2. Η παράγραφος  1 του άρθρου 28 του N.4024/2011 ορίζει ότι: «1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν 

κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της 

κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ., και το χρόνο 

προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη 

μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου…». 

3. Ο χρόνος φοίτησης που έχει αναγνωρισθεί για μισθολογική εξέλιξη ως χρόνος τετραετούς δημόσιας 

υπηρεσίας,  με βάσει  ειδικές διατάξεις  στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον  κλάδο Π.Ε.17-

ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ κλπ., θα εξακολουθήσει να μετράει στη   μισθολογική και στη βαθμολογική τους 

εξέλιξη, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.   
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