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134780/Δ2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟ: 1. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ
Πρωτ/κμιασ & Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ
2. Διευκφνςεισ Πρωτ/κμιασ Εκπ/ςθσ
3. Διευκφνςεισ Δευτ/κμιασ Εκπ/ςθσ

ΘΕΜΑ: «υμπλθρωματικζσ διευκρινιςεισ ςχετικά με τθ βακμολογικι και μιςκολογικι κατάταξθ των
εκπαιδευτικϊν Π.Ε. & Δ.Ε. που υπθρετοφν ωσ μόνιμοι και με ςχζςθ εργαςίασ Ι.Δ.Α.Χ. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 28 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Αϋ/27-10-2011)».
ε ςυνζχεια τθσ αρικμ.133315(α)/Δ2/23-11-2011 εγκυκλίου, ςχετικά με τθν κατάταξθ για τθ βακμολογικι
και μιςκολογικι εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςασ γνωρίηουμε
τα εξισ:
1. Οι διατάξεισ του N. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Αϋ/27-10-2011) δεν κακορίηουν τα ελάχιςτα τυπικά προςόντα
κάκε κατθγορίασ υπαλλιλων. Για τθν εξεφρεςθ των τυπικϊν προςόντων που απαιτοφνται για τον διοριςμό ςε
κζςεισ κλάδων και κατθγορίασ εφαρμόηονται για τουσ μεν διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ οι διατάξεισ του άρκρου
77 του ιςχφοντοσ Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (N. 3528/2007) για τουσ δε εκπαιδευτικοφσ οι διατάξεισ των άρκρων 12
ζωσ και 14 του N. 1566/1985.
Επιςθμαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί ςυνιςτοφν μείηονα κλάδο πολιτικϊν δθμοςίων υπαλλιλων (άλλοι
κλάδοι με κριτιριο διάκριςθσ τθ φφςθ των κακθκόντων είναι, για παράδειγμα, οι διοικθτικοί υπάλλθλοι, οι
ιατροδικαςτζσ και οι ερευνθτζσ). Σα τυπικά προςόντα κατάταξθσ των εκπαιδευτικϊν ςε μείηονεσ κατθγορίεσ
ανά επίπεδο μόρφωςθσ (ΠΕ, ΣΕ, ΔΕ και ΤΕ) διαφοροποιοφνται, με βάςθ τισ ανωτζρω διατάξεισ, από τα τυπικά
προςόντα ζνταξθσ των διοικθτικϊν υπαλλιλων ςτισ ίδιεσ κατθγορίεσ. Πρόκειται για διαφορετικι πρόβλεψθ
που δεν αντίκειται ςτθν αρχι τθσ ιςότθτασ λόγω τθσ ουςιϊδουσ διαφοροποίθςθσ των κακθκόντων μεταξφ
εκπαιδευτικϊν και διοικθτικϊν υπαλλιλων (οι πρϊτοι ζχουν ωσ βαςικό κακικον τθν διδαςκαλία ενϊ οι
δεφτεροι τθν εφαρμογι του νόμου δια τθσ εκδόςεωσ ι τθσ ςυμβολισ ςτθν ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων).
υνεπϊσ, για τθν βακμολογικι κατάταξθ των υπθρετοφντων εκπαιδευτικϊν ιςχφει θ παράγραφοσ 1 του
άρκρου 28 του Ν. 4024/2011.
Ειδικότερα:
α) Εκπαιδευτικοί που ζχουν πτυχία από χολζσ Νθπιαγωγϊν και Παιδαγωγικζσ Ακαδθμίεσ, διετοφσ
φοίτθςθσ, ακόμα και αν δεν ζχουν παρακολουκιςει τα προγράμματα εξομοίωςθσ που ρυκμίηονταν ςτο Π.Δ.
130/1990 (Αϋ 52) εντάςςονται ςτουσ βακμοφσ τθσ κατθγορίασ ΠΕ.
β) Εκπαιδευτικοί που είναι απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ζχουν πτυχίο ανεγνωριςμζνο
μθ πανεπιςτθμιακοφ μουςικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ (π.χ. Ωδείων) και που
διορίςκθκαν μζχρι το 2006 ςε κζςεισ του κλάδου ΠΕ16 – Μουςικϊν εντάςςονται ςτουσ βακμοφσ τθσ
κατθγορίασ ΠΕ. Αντίςτοιχα, οι εκπαιδευτικοί με πτυχίο μουςικισ ειδίκευςθσ αναγνωριςμζνου μθ Ανωτάτου
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι πτυχίο μουςικισ ειδικότθτασ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 8 του ν.
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2158/1993 (Αϋ 109) ι πτυχίο ιςότιμο και αντίςτοιχο τθσ αλλοδαπισ, και απολυτιριο εξαταξίου γυμναςίου ι
λυκείου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ -εφόςον ζχουν διοριςτεί μετά τθν ιςχφ του ν. 3475/2006- ςε
κζςεισ του κλάδου εκπαιδευτικϊν ΣΕ16 – Μουςικισ εντάςςονται ςτουσ βακμοφσ τθσ κατθγορίασ ΣΕ.
γ) Εκπαιδευτικοί που ζχουν πτυχίο του τμιματοσ λαϊκισ και παραδοςιακισ μουςικισ του Σεχνολογικοφ
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Ηπείρου ι ιςότιμο και αντίςτοιχο πτυχίο ομοταγοφσ ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ και
ζχουν διοριςτεί μετά τθν ιςχφ του Ν. 3475/2006 ςε κζςεισ του κλάδου ΠΕ16.02 – Μουςικισ εντάςςονται ςτουσ
βακμοφσ τθσ κατθγορίασ ΠΕ. Ομοίωσ, οι υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί ςε κζςεισ του κλάδου ΠΕ 16.01.
δ) Εκπαιδευτικοί απόφοιτοι τμθμάτων ΣΕΙ ι τθσ ΑΕΣΕΜ (μορφι ανϊτερθσ μεταδευτεροβάκμιασ
τεχνικισ ςχολισ) ι των ΚΑΣΕΕ (μορφι ανϊτερθσ μεταδευτεροβάκμιασ τεχνικισ ςχολισ) που διορίςτθκαν και
υπθρετοφν ςε κλάδουσ εκπαιδευτικϊν ΠΕ, όπωσ είναι οι κλάδοι ΠΕ20 – Πλθροφορικισ και ΠΕ 17 – Σεχνολόγων,
εντάςςονται ςτουσ βακμοφσ τθσ κατθγορίασ ΠΕ.
ε) Εκπαιδευτικοί απόφοιτοι ςχολικϊν μονάδων δευτεροβάκμιασ τεχνικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
που διορίςκθκαν και υπθρετοφν ςε κλάδουσ εκπαιδευτικϊν ΣΕ, όπωσ είναι ο κλάδοσ ΣΕ01, εντάςςονται ςτουσ
βακμοφσ τθσ κατθγορίασ ΣΕ.
Για τισ ανωτζρω περιπτώςεισ εκπαιδευτικών δεν εφαρμόηεται θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 28 του
N.4024/2011, διότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί είναι κάτοχοι των τυπικών προςόντων που απαιτοφνται από
τισ ειδικζσ διατάξεισ για τθν πλιρωςθ των κζςεων τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία υπθρετοφν.
2. Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 28 του N.4024/2011 ορίηει ότι: «1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετοφν κατά την
ζναρξη τησ ιςχφοσ του παρόντοσ, κατατάςςονται αυτοδικαίωσ ςτουσ βαθμοφσ τησ κατηγορίασ που υπηρετοφν,
με βάςη τον ςυνολικό χρόνο πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ., και το χρόνο προχπηρεςίασ ςτο δημόςιο ή τον ιδιωτικό τομζα που έχει
αναγνωριςτεί για τη βαθμολογική ή τη μιςθολογική κατάταξη και εξζλιξη του υπαλλήλου…».
3. Ο χρόνοσ φοίτθςθσ που ζχει αναγνωριςκεί για μιςκολογικι εξζλιξθ ωσ χρόνοσ τετραετοφσ δθμόςιασ
υπθρεςίασ, με βάςει ειδικζσ διατάξεισ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςτον κλάδο Π.Ε.17-ΑΕΣΕΜΕΛΕΣΕ κλπ., κα εξακολουκιςει να μετράει ςτθ μιςκολογικι και ςτθ βακμολογικι τουσ εξζλιξθ, ςφμφωνα με
τισ ανωτζρω διατάξεισ.

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΧΑΛΙΔΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1) Ο.Λ.Μ.Ε. Κορνάρου 2, Σ.Κ.10563 Ακινα
2) Ο.Λ.Σ.Ε.Ε. Αχιλλζωσ 37, Σ.Κ.10436 Ακινα
3) Δ.Ο.Ε. Ξενοφϊντοσ 15α , Σ.Κ.10557 Ακινα
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Τπουργοφ
2) Γραφείο Τφυπουργοφ
3) Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα
4) Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι Π.Ε. & Δ.Ε.
5) Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Π.Ε. Σμιμα Βϋ
6) Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Δ.Ε. Σμιμα Βϋ
7) Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ
8) Δ/νςθ Εκκλθςιαςτικισ Εκπ/ςθσ & Θρθςκευτικισ Αγωγισ
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