
Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ. Α΄

(Όπως τροποποιήθηκε μέχρι τον Φεβρουάριο 2019) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός - Γλώσσα.

1. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και 
ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο 
και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν 
δημιουργικά. 
Ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές: 
α) Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την 
εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέεται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη 
φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής 
παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη. 
β) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις 
δεξιότητές τους. Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να 
αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και της χειρωνακτικής 
εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και 
αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης. 
γ) Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε 
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο 
του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας. 
δ) Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και 
να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό. 
ε) Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης, προσβλέποντας σε έναν κόσμο 
καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό. 

2. Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι: 

α) η προσωπικότητα και η κατάρτιση του προσωπικού όλων των κλάδων και των βαθμίδων της εκπαίδευσης, 

β) τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα, καθώς και η σωστή χρήση τους, 

γ) η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων 
και 

δ) η δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων 
στο σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μαθητή. 

3. α) Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν άρτιους οδηγούς του εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνουν 
κυρίως: 
(αα) σαφώς διατυπωμένους, κατά μάθημα, σκοπούς μέσα στα πλαίσια των γενικών και ειδικών, κατά βαθμίδα, 
σκοπών της εκπαίδευσης, 
(ββ) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, σε κάθε επίπεδο, ανάλογη και σύμμετρη 
προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και προς τις αφομοιωτικές δυνατότητες των μαθητών, διαρθρωμένη άρτια σε 
επιμέρους ενότητες και θέματα, 
(γγ) ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο και τα μέσα διδασκαλίας κάθε ενότητας ή θέματος. 
β) Τα αναλυτικά προγράμματα καταρτίζονται, δοκιμάζονται πειραματικά, αξιολογούνται και αναθεωρούνται 
συνεχώς σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα των γνώσεων, τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο των 
επιστημών της αγωγής. 
γ) Τα αναλυτικά προγράμματα της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότερα έχουν εσωτερική συνοχή 
και ενιαία ανάπτυξη των περιεχομένων τους. 
δ) Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συγγράφοντα σύμφωνα με τα αναλυτικά 
προγράμματα. 

4. Γλώσσα διδασκαλίας, που αποτελεί και αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας και γλώσσα των διδακτικών 
βιβλίων των μαθητών και των βιβλίων των εκπαιδευτικών είναι η δημοτική, όπως διαμορφώνεται από το λαό και 
τη δόκιμη λογοτεχνία, χωρίς την αυτούσια μεταφορά ξένων λέξεων. 
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συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. ζ΄ του Ν. 4354/2015 εξακολουθούν να ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 του ν. 1566/1985 (Α` 167). 

Άρθρο 12

Εκπαιδευτικό προσωπικό νηπιαγωγείων

1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων ανήκει στον κλάδο των νηπιαγωγών ΑΤ κατηγορίας. Οι βαθμοί 
των νηπιαγωγών διακρίνονται σε Α`, Β`, και Γ`. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός 
βαθμός ορίζεται του νηπιαγωγού με βαθμό Γ` και μισθολογικό κλιμάκιο (μ.κ.) 16. Για την προαγωγή στο βαθμό Β` 
απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α` εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β`. 

2. Για το διορισμό σε θέση νηπιαγωγού με τον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται 
α) πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι. κατεύθυνσης νηπιαγωγών ή 
β) πτυχίο σχολής νηπιαγωγών ή 
γ) πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών, που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές ακαδημίες ή 
δ) αναγνωρισμένο ειδικό δίπλωμα ή πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών νηπιαγωγού ξένου 
πανεπιστημίου ή ειδικού ινστιτούτου και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου. 

3. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουργίας των σχολών νηπιαγωγών, για την 
υποβολή αίτησης διορισμού σε θέση νηπιαγωγών απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι., 
κατεύθυνσης νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία 
περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και 
άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση. Η 
διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. 

4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των νηπιαγωγείων ορίζονται συνολικά σε 7.123. Στο 
σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, προϊσταμένων 
διευθύνσεων ή γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων των νηπιαγωγείων. 

5. Προϊστάμενος του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο νηπιαγωγός που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και πάνω 
νηπιαγωγεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, ο προϊστάμενος 
ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ύστερα από 
γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. 

6. Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ασκούν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα. Τα καθήκοντα και οι 
αρμοδιότητες των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η 
παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των 
δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 άρθρου 39 
Ν.4115/2013,ΦΕΚ 24 τ.Α΄. 

Άρθρο 13

Εκπαιδευτικό προσωπικό δημοτικών σχολείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ο ι διατάξεις των άρθρων 12,13 και 14 του παρόντος νόμου διατηρήθηκαν σε ισχύ με το 
άρθρα 33 εδάφιο ζ΄ Ν.4354/2015, ΦΕΚ 176 τ. Α΄. 

1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων ανήκει στον κλάδο δασκάλων ΑΤ κατηγορίας. Οι βαθμοί 
του κλάδου δασκάλων διακρίνονται σε Α `, Β ` και Γ`. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανικά ενιαίες. 
Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του δασκάλου με βαθμό Γ ` και μ.κ. 16. Για την προαγωγή στο βαθμό Β ` απαιτείται 
διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ` και για την προαγωγή στο βαθμό Α` εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β`. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τα αναφερόμενα Μ.Κ . έχουν αλλάξει σύμφωνα με τον Ν. 3205/2003 ΦΕΚ 297 τ.Α΄ , 
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άρθρο 3.

2. Για το διορισμό σε θέση δασκάλου με τον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι. 
κατεύθυνσης δασκάλων ή παιδαγωγικής ακαδημίας ή του ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων ή της ανώτερης 
εκκλησιαστικής σχολής Θεσσαλονίκης ή ισότιμο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου 
γυμνασίου ή λυκείου. Εκτός από τα πτυχία Α.Ε.Ι., η αναγνώριση πτυχίων σχολών της αλλοδαπής ως ισότιμων 
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της επιτροπής της 
παραγράφου 7 του άρθρου 2 της ΣΤ5/5/26.4.1982 (ΦΕΚ Β` 213) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σύνθεση της επιτροπής αυτής μπορεί να μεταβάλλεται 
με κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών. 

3. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουργίας των παιδαγωγικών ακαδημιών, για την 
υποβολή αίτησης διορισμού σε θέση δασκάλου απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος Α.Ε.Ι. 
κατεύθυνσης δασκάλων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία 
περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και 
άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και γνώση της ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή 
εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοτικών σχολείων ορίζονται συνολικά σε 36.159. 
Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, 
προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντών των τετραθέσιων και 
πάνω δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών των δεκαθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, προϊσταμένων των 
μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών 
θεμάτων των διευθύνσεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

5. Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων, παραμένουν ως 
υπεράριθμοι οι νεώτεροι στο βαθμό και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που θα κενωθούν. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Καταργούνται οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 και η υπεραριθμία 
δασκάλων, που προκύπτει από την κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων, ρυθμίζεται κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρ.8 παρ.8 
Ν.2986/2002,ΦΕΚ 24 τ. Α΄). 

6. Προϊστάμενος του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου είναι ο δάσκαλος που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και 
τριθέσια δημοτικά σχολεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, ο 
προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι διευθυντές των 
τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11. 

7.α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, 
ορίζεται ως εξής: 

I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18. 

II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10. 

ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8. 

IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6. 

V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το 
χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25. 

VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων: αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν 
από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω 
από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21. 

β) Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους 
λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους. 

γ) Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το 
υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου 
σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος
της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρθρου 14 του ν. 
1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 
2470/1997. 

δ) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές 
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δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η παρ.7 παρατίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του 
Ν.2517/1997 ΦΕΚ 160.τ.Α΄ και τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 49 Ν.4547/2018 και ισχύει από 12/6/2018 

8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά 
στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την 
ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου 
11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και 
συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και 
των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της 
αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές 
υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που 
διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή 
εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη 
σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση 
διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), 
από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 245 Ν. 4512/2018 και ισχύει από 
17/1/2018. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται κα για τους αναπληρωτές καθηγητές, σύμφωνα με την παράγραφο 45 
εδ. γ΄ του άρθρου 13 του Ν.3149 /2003 ΦΕΚ 141 τ. Α΄ 

9. Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων από δασκάλους απαγορεύεται. Η παράβαση της διάταξης του 
προηγούμενου εδαφίου: 
α) επισύρει φυλάκιση μέχρι τρία (3) έτη. 
β) συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής παύσης. 

Άρθρο 14

Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ο ι διατάξεις των άρθρων 12,13 και 14 του παρόντος νόμου διατηρήθηκαν σε ισχύ με το 
άρθρα 33 εδάφιο ζ΄ Ν.4354/2015, ΦΕΚ Α 176. Οι κατηγορίες ΑΤ , ΑΡ και ΜΕ που προβλέπονται στο Νόμο 
μετονομάζονται σε κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αντίστοιχα κατά τον Ν.1586/1986 ΦΕΚ 37 τ..Α΄, άρθρο 16 
παράγραφος 17

1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στους εξής κλάδους κατά κατηγορίες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤ 

Κλάδος ΑΤ1 Θεολόγων 
Κλάδος ΑΤ2 Φιλολόγων 
Κλάδος ΑΤ3 Μαθηματικών 
Κλάδος ΑΤ4 Φυσικών 
Κλάδος ΑΤ5 Γαλλικής γλώσσας 
Κλάδος ΑΤ6 Αγγλικής γλώσσας 
Κλάδος ΑΤ7 Γερμανικής γλώσσας 
Κλάδος ΑΤΒ Καλλιτεχνικών μαθημάτων 
Κλάδος ΑΤ9 Οικονομολόγων 
Κλάδος ΑΤ10 Κοινωνιολόγων 
Κλάδος ΑΤ11 Φυσικής Αγωγής 
Κλάδος ΑΤ12 Μηχανικών 
Κλάδος ΑΤ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών 
Κλάδος ΑΤ14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Γεωργίας 
Κλάδος ΑΤ15 Οικιακής Οικονομίας 
Κλάδος ΑΤ16 Μουσικής 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.: ο κλάδος ΠΕ 16 μουσικής του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ.Α΄ διασπάται σε 
δύο κλάδους: ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02 μουσικής (άρθρ.20 παρ.1α Ν.3475/2006,ΦΕΚ 146 τ.Α΄ 
Κλάδος ΑΤ17 Τεχνολόγων 
Κλάδος ΑΤ18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων Τ.Ε.Ι. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡ 

Κλάδος ΑΡ1 Πτυχιούχων Π.Α.Τ.Ε.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (τμήματος τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων). 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ 

Κλάδος ΜΕ1 Πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών ή τεχνικών και επαγγελματικών σχολών. 

2. Οι βαθμοί του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου διακρίνονται σε Α`, Β` και Γ `. Οι θέσεις όλων των 
βαθμών είναι σε κάθε κατηγορία και κλάδο οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του καθηγητή ή 
εκπαιδευτικού εργαστηρίων με βαθμό Γ`. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά μ.κ. για κάθε κλάδο ορίζονται ως εξής: 

α) Για τους κλάδους ΑΤ1 έως ΑΤ15 και ΑΤ16, με πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών Α.Ε.Ι., εισαγωγικό το μ.κ. 
16 και καταληκτικό το μ.κ. 1. Για τους πτυχιούχους ή διπλωματούχους τμημάτων Α.Ε.Ι. πενταετούς ή εξαετούς 
φοίτησης εισαγωγικά ορίζονται τα μ.κ. 15 ή 14 αντίστοιχα, 
β) Για τους κλάδους ΑΤ 15, ΑΤ16 χωρίς πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών Α.Ε.Ι. και ΑΤ18 εισαγωγικό το μ.κ. 
18 και καταληκτικό το μ.κ. 3. 
γ) Για τον κλάδο ΑΤ17 εισαγωγικό το μ.κ. 17 και καταληκτικό το μ.κ. 2. 
δ) Για τον κλάδο ΑΡ1 εισαγωγικό το μ.κ. 22 και καταληκτικό το μ.κ. 7. 
ε) Για τον κλάδο ΜΕ1 εισαγωγικό το μ.κ. 24 και καταληκτικό το μ.κ. 9. 
Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΑΤ κατηγορίας στο βαθμό Β` απαιτείται διετής υπηρεσία στο 
βαθμό Γ ` και για την προαγωγή στο βαθμό Α ` εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β`. 
Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών του κλάδου ΑΡ1 στο βαθμό Β` απαιτείται τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ` 
και για την προαγωγή στο βαθμό Α` εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β`. 
Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών του κλάδου ΜΕ1 στο βαθμό Β` απαιτείται εννεατής υπηρεσία στο βαθμό Γ` 
και για την προαγωγή στο βαθμό Α` οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β`. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Τα αναφερόμενα Μ.Κ . έχουν αλλάξει σύμφωνα με τον Ν. 3205/2003 ΦΕΚ 297 τ.Α΄, 
άρθρο 3. 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται νέοι ή να χωρίζονται οι παραπάνω κλάδοι 
εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις και να 
καθορίζονται τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό. 

4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής: 
α) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ1, θέσεις 2.810 
β) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ2, θέσεις 16.637 
γ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ3, θέσεις 6.714 
δ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ4, θέσεις 6.532 
ε) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ5, θέσεις 1.376 
στ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ6, θέσεις 4.270 
ζ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ7, θέσεις 14 
η) Καθηγητών του κλάδου ΑΤΒ, θέσεις 764 
θ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ9, θέσεις 677 
ι) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ10, θέσεις 130 
ια) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ11, θέσεις 3.858 
ιβ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ12, θέσεις 524 
ιγ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ13, θέσεις 129 
ιδ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ14, θέσεις 368 
ιε) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ15, θέσεις 843 
ιστ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ16, θέσεις 1.074 
ιζ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ17, θέσεις 1.286 
ιη) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ18, θέσεις 280 
ιθ) Υπεύθυνων εργαστηρίων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1, θέσεις 1.790. 
κ) Αρχιτεχνιτών και τεχνιτών του κλάδου ΜΕ 1, θέσεις 300. 
Σύνολο οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 50.376. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ο αριθμός των θέσεων μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες με 
Π.Δ. ή Υπουργικές αποφάσεις. 

5. Στο σύνολο των οργανικών θέσεων περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων μέσης γενικής και 
μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντών γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών - επαγγελματικών σχολών και Σ.Ε.Κ., 
υποδιευθυντών των γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών - επαγγελματικών σχολών που έχουν εννέα και πάνω 
τμήματα, υπεύθυνων τομέων των Σ.Ε.Κ. και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των 
διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

6. Αν τροποποιηθούν τα ωρολόγια προγράμματα ή αυξηθούν τα τμήματα τάξεων των σχολείων της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυξάνονται με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με 
ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να μεταφέρονται οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο. 
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7. Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, παραμένουν ως υπεράριθμοι οι νεώτεροι στο βαθμό και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που θα 
κενωθούν. 

8. Τα προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται κατά 
κλάδους ως εξής: 
α) Κλάδος ΑΤ1 Θεολόγων: πτυχίο θεολογικού ή ποιμαντικού τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της θεολογικής 
σχολής Χάλκης. 
β) Κλάδος ΑΤ2 Φιλολόγων: πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος, εκτός των ξενόγλωσσων, φιλοσοφικής σχολής ή 
τμήματος ιστορίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ.3 Ν.3577/2007, ΦΕΚ 130 τ. Α΄. 

γ) Κλάδος ΑΤ3 Μαθηματικών: πτυχίο μαθηματικού τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό 
παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή πτυχίο του 
Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.3687/2008,ΦΕΚ 159 τ.Α΄. 

δ) Κλάδος ΑΤ4 Φυσικών: πτυχίο φυσικού ή χημικού ή φυσιογνωστικού ή βιολογικού τμήματος Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής. ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού 
Εφαρμογών ή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή του 
Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου.ή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 Ν.3687/2008 ΦΕΚ 159 τ. Α΄ και με το άρθρο 
39 παρ.2 Ν.3794/2009,ΦΕΚ 156 τ. Α΄. 

ε) Κλάδος ΑΤ5 Γαλλικής γλώσσας: πτυχίο τμήματος γαλλικής φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 
στ) κλάδος ΑΤ6 Αγγλικής γλώσσας : πτυχίο τμήματος αγγλικής φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 
ζ) Κλάδος ΑΤ7 Γερμανικής γλώσσας: πτυχίο τμήματος γερμανικής φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 
η) Κλάδος ΑΤΒ Καλλιτεχνικών μαθημάτων: πτυχίο ζωγραφικής ή γλυπτικής ή χαρακτικής ανώτατης σχολής 
καλών τεχνών της ημεδαπής με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης σε ίδια σχολή θεωρητικών και 
ιστορικών σπουδών. 
θ) Κλάδος ΑΤ9 Οικονομολόγων: πτυχίο οικονομικού τμήματος Α.Ε.Ι. ή οποιουδήποτε τμήματος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ή 
Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., ή πτυχίου 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή και αλλοδαπής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.5 εδ.α` Ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 τ. Α΄. Το εντός 
«» εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 39 παρ 2β΄ του Ν.3794/2009 ΦΕΚ 156 τ. Α΄. 

ι) Κλάδος ΑΤ10 Κοινωνιολόγων: πτυχίο τμήματος κοινωνικών επιστημών ή κοινωνικών σπουδών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με πτυχίο 
παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., γίνονται διορισμοί και χωρίς το πτυχίο αυτό ή πτυχίου Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή και αλλοδαπής. «και οι 
πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών- Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.» 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 39 παρ 2β΄ του Ν.3794/2009 ΦΕΚ 156 τ. 
Α΄. 

ια) Κλάδος ΑΤ11 Φυσικής Αγωγής: πτυχίο εθνικής ακαδημίας σωματικής αγωγής ή τμήματος επιστήμης φυσικής 
αγωγής και αθλητισμού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 
ιβ`. Κλάδος ΑΤ 12 Μηχανικών δίπλωμα τμήματος πολιτικών μηχανικών ή αρχιτεκτόνων ή αγρονόμων 
τοπογράφων μηχανικών ή μηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων ή ηλεκτρονικών ή ναυπηγών ή χημικών μηχανικών ή 
μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ραδιοηλεκτρολογίας Α.Ε.Ι. την ημεδαπής 
και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυχίο φυσικού τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με 
ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή 
ισοτίμου μεταπτυχιακού διπλώματος με τα παραπάνω ενδεικτικάή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής 
Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή και αλλοδαπής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ.13 του Ν. 1674/1986 ΦΕΚ 203τ.Α΄και με το 
άρθρο 2, παρ. 5 εδ. α` του Ν. 1894/1990 (Α 110). 
ιγ) Κλάδος ΑΤ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών: πτυχίο νομικού ή πολιτικού τμήματος Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., "ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής 
Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή και αλλοδαπής". 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παρ. 5 εδ. α` του Ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110τ.Α΄. 
ιδ) Κλάδος ΑΤ14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής Φαρμακευτικής και Γεωπονίας: πτυχίο τμήματος ιατρικής ή 
οδοντιατρικής ή φαρμακευτικής ή γεωπονίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή και αλλοδαπής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παρ. 5 εδ. α` του Ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110τ.Α΄. 
ιε΄. Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας: πτυχίο οικιακής οικονομίας ή οικιακής οικονομίας και οικολογίας, 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής." 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.21 παρ.1 Ν.3475/2006,ΦΕΚ 146τ. Α΄. 

ιστ) Κλάδος ΠΕ 16.01 μουσικής: πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης 
πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον 
συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.1566/1985. Κλάδος ΠΕ16.02 
μουσικής: πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι 
προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.20 παρ.1β Ν.3475/2006,ΦΕΚ 146 τ.Α. 
΄ ιζ) Κλάδος ΑΤ17 Τεχνολόγων: πτυχίο της ανώτερης σχολής εκπαιδευτικών τεχνολόγων μηχανικών (Α.Σ.ΕΤΕ.Μ.) 
της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή αντίστοιχο πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και πτυχίο 
παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή 
Καθηγητικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή και αλλοδαπής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παρ. 5 εδ. α` του Ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 τ.Α΄. 
ιη) Κλάδος ΑΤ18 πτυχιούχων λοιπών τμημάτων Τ.Ε.Ι.: πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και πτυχίο παιδαγωγικών 
σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή και αλλοδαπής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παρ. 5 εδ. α` του Ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 τ.Α΄. 
ιθ) Κλάδος ΑΡ1 πτυχιούχων Π.Α.Τ.Ε.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (τμήματος τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων): 
πτυχίο τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή μέσης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής και πτυχίο παιδαγωγικών 
σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 

κ) Κλάδος ΔΕ 01 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών: πτυχίο τεχνικής και 
επαγγελματικής σχολής ή κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και τριετής επαγγελματική πείρα από την 
κτήση του πτυχίου, καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.". 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ.4β Ν.3687/2008, ΦΕΚ 159 τ. Α΄. 

9. Για το διορισμό στις θέσεις των κλάδων ΑΤ1Α και ΑΤ2 αντί για πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής γίνεται 
δεκτό και ισότιμο "και αντίστοιχο" πτυχίο ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανωτάτης σχολής 
ελληνικής φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου 
γυμνασίου ή λυκείου. Για το διορισμό στις θέσεις των άλλων κλάδων ΑΤ κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής 
γίνεται δεκτό ισότιμο "και αντίστοιχο" πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει και 
απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ :όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.7 Ν. 2327/1995 ΦΕΚ156 τ.Α. ΄ 

10.Αν οι υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή 
λυκείου, απαιτείται βεβαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη 
γνώση της ελληνικής ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση, της οποίας η διαδικασία 
και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

11. «Στις θέσεις του κλάδου ΑΤ4 φυσικών διορίζονται, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των 
διδασκόμενων μαθημάτων, πτυχιούχοι φυσικού, χημικού, φυσιογνωστικού, βιολογικού και γεωλογικού τμήματος 
των Α.Ε.Ι.» 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 3475/2006, ΦΕΚ 146 τ. Α΄ 

12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των 
θέσεων για κάθε ειδικότητα των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18, ΑΡ1 και ΜΕ1. 

13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής: 
α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε 
τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα 
έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την 
εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό 
του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού. 
β) Διευθυντές ΣΕ Κ ώρες 10. 
γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16. 
δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20. 
ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας Π Ε ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, 
ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας. 
στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν 
επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας. 
ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ 01 ώρες 28. 
η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ 01 ώρες 30. 
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δημιουργούν επιπλέον 
δημοσιονομική δαπάνη ή άλλο είδος οικονομικής αξίωσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείμενο της παραγράφου αντικαταστάθηκε ως άνω με τον Ν.. 4152/2013 ΦΕΚ 107 τ.Α΄ , Άρθρο 
πρώτο, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ`, υποπαραγρ. Θ.2, περίπτ. 2. 
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14. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. 
Αν οι διδάσκοντες δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, 
διατίθενται μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής 
βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, 
με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε 
περίπτωση που εκπαιδευτικός πλεονάζει εξολοκλήρου μπορεί να αποσπασθεί σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή 
νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από 
πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν σε ορισμένο 
κλάδο, εξαιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδασκαλίας, ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να 
διδάσκουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα. 

15. `Όσοι διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης παίρνουν 
οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας που 
ορίζεται στο μισό από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 19. Δεν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν.
Τα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου 
Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη. 

16. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό 
ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού η αν δικαιολογούν, μέχρι να 
προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής 
διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου 
σχολείου. “Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται 
με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού 
συμβουλίου “ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το εντός “ “ εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 
ΦΕΚ 152 τ. Α΄

Η ανάθεση γίνεται μα απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση 
του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις 
δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία. Η διδασκαλία του μαθήματος της 
κοινωνιολογίας, αν δεν υπάρχουν καθηγητές του κλάδου κοινωνιολόγων, μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς 
που έχουν διαπιστωμένες ειδικές σπουδές στην κοινωνιολογία και, αν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί, σε 
φιλόλογους ή πτυχιούχους νομικών και πολιτικών επιστημών ή οικονομολόγους. `Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου 
χορηγείται εάν προηγουμένως καλυφθούν με υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των δημόσιων σχολείων. Οι 
δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια. Για τις παραβάσεις του 
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13. 

17. Αν στο ίδιο σχολείο ή στα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης οι προβλεπόμενες από το 
πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού ή αν οι ώρες 
αυτές δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων ή η διεξαγωγή 
πρακτικών ασκήσεων με ωριαία αντιμισθία σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλους 
υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή σε ιδιώτες που έχουν τα προσόντα των κλάδων αυτών, εκτός από τους 
ιδιοκτήτες και τους διευθυντές φροντιστηρίων και όσους διδάσκουν σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι 
απαραίτητο το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με το πτυχίο 
αυτό. 
Με την παραπάνω διαδικασία μπορεί να ανατίθεται, η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών σε αξιόλογο 
αριθμό αλλόδοξων μαθητών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε, ιδιώτες που έχουν πτυχίο 
θεολογικής σχολής αντίστοιχου δόγματος Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου 
γυμνασίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: σύμφωνα με την ΚΥΑ Οικονομικών και Παιδείας 2036064/4519/0022/05-06-1989: Οι 
διατάξεις των παραγράφων 16 και 19 εφαρμόζονται ανάλογα και στους δασκάλους που διδάσκουν υπερωριακά 
στα Δημ. Σχολεία , 

18. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με 
ωριαία αντιμισθία, επιτρέπεται μόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο 
διδασκαλίας τους. Τα όργανα, ο τρόπος επιλογής και η διαδικασία για την ανάθεση διδασκαλίας στις περιπτώσεις 
της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, 
είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι δέκα (10) οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το 
εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. 

19. Η ωριαία αντιμισθία ορίζεται στο ένα ενενηκοστό (1/90) των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού 
βαθμού του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών. 

20. Οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 13 που αφορούν την υποχρέωση παραμονής των εκπαιδευτικών 
στα σχολεία, καθώς και την απαγόρευση παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων και τις κυρώσεις για την παράβαση 
της αντίστοιχα, εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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21. Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 και των παραγράφων 13 έως 20 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα 
και για τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : Κατά τον Ν. 2083/1992 ΦΕΚ 159 τ. Α΄ Άρθρο 28 Παρ. 6. : Μέλη Δ.Ε.Π. και κάθε 
βαθμίδας διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) και κάθε βαθμίδας 
διδακτικό προσωπικό των Τεχν. Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθώς και το προσωπικό της Δευτεροβάθμιας 
και πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αρνούμενο να διεξαγάγει οποιασδήποτε μορφής εξετάσεις ή έλεγχο διαπίστωσης 
γνώσεως των εκπαιδευομένων, να καταθέσει βαθμολογία και γενικώς να εκτελέσει τα πλήρη υπηρεσιακά του 
καθήκοντα, περιορίζοντας αυτά με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε βαθμό, θεωρείται εφόσον έχουν 
τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις, ότι βρίσκεται σε απεργία και δεν δικαιούται να λαμβάνει τις αντίστοιχες 
αποδοχές. Στην περίπτωση αυτήν όσοι αρνούνται να διεξάγουν εξετάσεις στερούνται το σύνολο των αποδοχών 
του αντιστοίχου χρονικού διαστήματος, ενώ όσοι αρνούνται να καταθέσουν βαθμολογία στερούνται το ήμισυ των 
αποδοχών τους. 

Άρθρο 15

Διορισμοί εκπαιδευτικού προσωπικού.

Α`. Δασκάλων - Νηπιαγωγών. 

1. Οι διορισμοί των δασκάλων και νηπιαγωγών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από ετήσιους πίνακες διοριστέων που συντάσσονται στο 
τέλος κάθε έτους. Στους πίνακες αυτούς περιλαμβάνονται όλοι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διορισμού μέσα στο ίδιο 
έτος και με σειρά που καθορίζεται από το βαθμό του πτυχίου τους. Αν υπάρχουν πτυχία με τον ίδιο βαθμό, η 
σειρά καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση ως η ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία καταχώρισης στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας. 

2. Οι αιτήσεις για διορισμό υποβάλλονται, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις κατά τόπους αρμόδιες 
διευθύνσεις ή γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι προϊστάμενοι των οποίων ελέγχουν τη νομιμότητα και 
πληρότητα των δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην αρμόδια διεύθυνση 
προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

3. Κατά τη σύνταξη του ετήσιου πίνακα διοριστέων προτάσσονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από το βαθμό του 
πτυχίου τους κατά σειρά όσοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, τα θύματα πολέμου ή εθνικής αντίστασης ή 
ειρηνικής περιόδου, οι ανάπηροι πολέμου ή εθνικής αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους και 
ακολουθούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων. 

4. Η κατάταξη όσων ανήκουν σε καθεμία από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με βάση το 
βαθμό του πτυχίου τους. 

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις δάσκαλοι που δε 
συμπλήρωσαν το 20ό έτος της ηλικίας τους και νηπιαγωγοί που δε συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, 
καθώς και δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί που συμπλήρωσαν το 40ό έτος της ηλικίας τους. Ο διορισμός τους δεν 
επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους. Κατεξαίρεση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
αίτηση διορισμού υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το 40ό, όχι όμως το 45ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν 
πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. ή στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή ο 
διορισμός δεν επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας τους. 

6. Οι διοριζόμενοι, που δεν αποδέχονται το διορισμό τους ή παραιτούνται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση 
της απόφασης διορισμού τους, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν νέα αίτηση διορισμού πριν να περάσουν δύο 
χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού ή αποδοχής της παραίτησης. Αιτήσεις που υποβάλλονται 
κατά παράβαση της διάταξης αυτής δε λαμβάνονται υπόψη. 

7. Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, που έχουν προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής ή 
υπηρέτησαν σε ξένα σχολεία ως δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί ελληνοπαίδων, μπορούν να διορίζονται και μετά τη 
συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον, κατά το χρόνο διορισμού, σε κάθε έτος μετά τη 
συμπλήρωση του 40ού αντιστοιχεί ένα έτος προϋπηρεσίας στα σχολεία αυτά. 
Ο διορισμός τους γίνεται με τον εισαγωγικό ή και με ανώτερο βαθμό ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους. Ο 
βαθμός καθορίζεται με πράξη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο τρόπος απόδειξης της 
προϋπηρεσίας και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. "Επίσης, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διορισμού 
ομογενείς από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. οι οποίοι παλιννόστησαν από 1.1.1981 και των οποίων τα πτυχία έχουν 
αναγνωριστεί ως ισότιμα προς τα αντίστοιχα των ελληνικών Α.Ε.Ι.. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:: Το εντός “ ” προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 2 του Ν.2233/1994 ΦΕΚ 141 τ. Α΄ 

8. Βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μην αποδέχονται 
το διορισμό τους σε θέση εκπαιδευτικού, που γίνεται στη διάρκεια της θητείας τους, χωρίς να διαγράφονται από 
τους πίνακες διοριστέων. Μετά τη λήξη της θητείας τους διορίζονται, εάν το επιθυμούν, στις πρώτες κενές 
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5. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1351/1983 (ΦΕΚ 56) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής: 
"3. Εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στα σχολεία της ίδιας 
κατεύθυνσης διατίθενται μερικά ή ολικά σε σχολεία της ίδιας ή άλλης κατεύθυνσης ή σε αντίστοιχες προς την 
ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημόσιου τομέα του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του 
νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ακόμα μπορεί να διατίθενται, σύμφωνα με
τα παραπάνω, σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στους διετιθέμενους 
χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα απόσπασης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.δ. 65/1973 (ΦΕΚ 150). `Όσοι εκπαιδευτικοί, έως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν διατεθεί μερικώς ή 
ολικώς από την περιφέρεια σε σχολεία ή υπηρεσίες της έδρας του ίδιου ή άλλου νομού δικαιούνται έξοδα 
απόσπασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών". 
β) Στο στοιχ. α` της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983 και μετά τις λέξεις "πανελλήνιους σχολικούς αγώνες" 
προστίθεται η φράση "ή διεθνείς σχολικούς αγώνες". 
Η αληθινή έννοια του όρου "κατηγορία" στο ίδιο στοιχείο είναι η ανώτατη κατηγορία αθλήματος. 
γ) Στο συνολικό ποσοστό θέσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 1351/1983 περιλαμβάνονται από το 
ακαδημαϊκό έτος 1986 - 87 και οι υποψήφιοι των περιπτώσεων ε` και στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 
ίδιου νόμου. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 μετά από τα στοιχεία α `, β `, γ και δ` προστίθενται τα στοιχεία ε ` 
και στ `, τα οποία διαγράφονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 1. 
δ) Το ποσοστό 20% του μέσου όρου της βαθμολογίας των δοκιμασιών, που συνυπολογίζεται για τη διαμόρφωση 
της συνολικής βαθμολογίας του υποψήφιου για επιλογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου απαιτείται και που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 και του εδαφίου δ` της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 
1351/1983, αυξάνεται από το ακαδημαϊκό έτος 1986 - 87 σε 40%. 

6. Η υπηρεσία των δασκάλων στο ειδικό δημοτικό σχολείο του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι 
έλαβαν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1238/1982 (ΦΕΚ 35), αναγνωρίζεται από την ημερομηνία 
πρόσληψης ως κανονική εκπαιδευτική υπηρεσία, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή είχαν περατώσει τις σπουδές 
τους σε εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία. Η παραπάνω υπηρεσία προσμετρείται για την ένταξη των 
εκπαιδευτικών αυτών σε βαθμό ανώτερο του εισαγωγικού. Η ένταξή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου και 
σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. Στην απόφαση ένταξης 
προσδιορίζεται και ο πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό στον οποίο θα ενταχθούν. 

7. Τίτλοι σπουδών, διετούς τουλάχιστο μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρίζονται, εφόσον ο χρόνος και το περιεχόμενο σπουδών είναι ισοδύναμα, 
ως ισότιμοι με τα πτυχία που χορηγούν τα διδασκαλεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, με αποφάσεις του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται στην 
παράγραφο 7 του άρθρου 2 της ΣΤ 5/5/26.4 82 (ΦΕΚ 213/τ. Β`) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όταν πρόκειται για αναγνώριση τίτλου εκπαιδευτικού 
λειτουργού μέσης εκπαίδευσης στην επιτροπή αυτή, η οποία κατεξαίρεση τότε μπορεί να κρίνει και τίτλους 
σπουδών μέσης εκπαίδευσης μετέχουν δύο μέλη του αντιστοίχου τμήματος του Π.Ι., αντί εκείνων που 
αναφέρονται στα στοιχεία β` και γ της παραπάνω απόφασης. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, ο ορισμός των 
μελών του Π.Ι. και κάθε θέμα που έχει σχέση με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

8. `Όταν, για το διορισμό ή την πρόσληψη σε κενές, κενούμενες ή δημιουργούμενες θέσεις ή απασχολήσεις στο 
δημόσιο τομέα, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65),απαιτείται, ως τυπικό 
προσόν, το απολυτήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης, νοείται και το απολυτήριο κάθε τύπου λυκείου. 

Άρθρο 55

Πρόσθετες απασχολήσεις εκπαιδευτικών. Ομάδες εργασίας.

1. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
υποχρεούνται μεταξύ άλλων: 
α) Να μετέχουν στις γενικές εξετάσεις επιλογής σπουδαστών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως βαθμολογητές, 
εκφωνητές και επιτηρητές ή ως μέλη των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας. 
β) Να μετέχουν στις επιτροπές απολυτήριων και προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων. 
γ) Να μετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη και επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων. 
δ) Να ασκούν καθήκοντα διευθυντών μεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων. 
ε) Να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και να διδάσκουν τις προβλεπόμενες από αυτόν το 
νόμο ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής διδασκαλίας στο σχολείο τους, σε άλλα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής 
πόλης ή κωμόπολης ή στα μεταλυκειακά παρασκευαστικά κέντρα ή στα τμήματα πρόσθετης εσωτερικής βοήθειας 
ή στις τάξεις υποδοχής ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 4. 
στ) Να μετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, όταν καλούνται από τους σχολικούς συμβούλους ή να 
αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση διαλέξεων και σεμιναρίων, στα πλαίσια των παραπάνω επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων. 
ζ) Να προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι. 

2. Οι σχολικοί σύμβουλοι υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να μετέχουν στις γενικές εξετάσεις επιλογής σπουδαστών 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προϊστάμενοι βαθμολογικών και εξεταστικών κέντρων ή ως μέλη των 
σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας, να ασκούν καθήκοντα διευθυντών των περιφερειακών επιμορφωτικών 
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κέντρων και να διδάσκουν σε αυτά μαθήματα της ειδικότητάς τους. 

3. Οι απασχολήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου δεν αποτελούν 
κατοχή δεύτερης θέσης. Στους εκπαιδευτικούς που ανατίθενται πρόσθετες απασχολήσεις καταβάλλονται οι 
αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με τις προϋποθέσεις της παραγρ. 4 του ενδέκατου 
άρθρου του ν. 1305/1982 (ΦΕΚ 146), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας 
από δημόσιους εκπαιδευτικούς ή υπαλλήλους και από ιδιώτες που μπορούν, λόγω των επιστημονικών γνώσεων 
ή επιστημονικής κατάρτισης και πείρας, να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του 
υπουργείου με την κατάρτιση εισηγήσεων, μελετών, νομοθετικών ή διοικητικών κειμένων ή τη διενέργεια ερευνών. 
Στα μέλη των ομάδων εργασίας, τους γραμματείς και το απασχολούμενο προσωπικό χορηγείται αποζημίωση 
κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 56

Διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης. Επιλογή προϊσταμένων.

1. Τα άρθρα 4, 5, 7, 8, 14 και 15 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144) αντικαθίστανται ως εξής: 

"Άρθρο 4. 
Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη 
διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των σχολείων ειδικής 
αγωγής, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού τους. 2. Προϊστάμενος της διεύθυνσης 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών με βαθμό Α` και εξαετή 
υπηρεσία στο βαθμό αυτόν". 

"Άρθρο 5. 
Γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

1. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
2. Προϊστάμενος του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων δασκάλων ή 
νηπιαγωγών με βαθμό Α` και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν". 

"Άρθρο 7. 
Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη 
διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των γυμνασίων, των γενικών, κλασικών και τεχνικών - επαγγελματικών 
λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών επαγγελματικών σχολών, δημόσιων και ιδιωτικών, 
καθώς και του προσωπικού τους. 2. Προϊστάμενος της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται 
εκπαιδευτικός των κλάδων ΑΤ1 μέχρι και ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 με βαθμό Α ` και εξαετή υπηρεσία στο βαθμό 
αυτόν". 

"Άρθρο 8. 
Γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

1. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
2. Προϊστάμενος του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης των κλάδων ΑΤ1 μέχρι και ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 με βαθμό Α` και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό 
αυτόν". 

"Άρθρο 14. 

Επιλογή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Καταργήθηκαν με την παρ.14 άρθρ.6 Ν. 2043/ 1992,ΦΕΚ 79 τ. Α΄. 

Άρθρο 15. 
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