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φςταςθ κλάδων Γαλλικισ Γλϊςςασ, Γερμανικισ Γλϊςςασ, Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων, 
Πλθροφορικισ, Δραματικισ Σζχνθσ και Θεατρικϊν πουδϊν εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 30 παρ.1 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ18/14.2.1992 τ.Αϋ) “Εκνικό 
φςτθμα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ και άλλεσ διατάξεισ”. 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 6 παρ.1 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ78/14.3.2000 τ.Αϋ) “Εκπαίδευςθ 
των ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και άλλεσ διατάξεισ”. 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ.6 του Ν.2834/2000 (ΦΕΚ160/7.7.2000 τ.Αϋ) “Ρφκμιςθ 
κεμάτων διοριςμοφ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 
άλλεσ διατάξεισ”. 

4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 8 παρ.2 και 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ267/20.11.2003 τ.Αϋ) 
“Ρφκμιςθ εκπαιδευτικϊν κεμάτων και άλλεσ διατάξεισ”. 

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ80/1.4.2005 τ.Αϋ) “Διεπιςτθμονικόσ 
Οργανιςμόσ Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ και άλλεσ διατάξεισ” 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 26 παρ.5 του Ν.3577/2007 (ΦΕΚ130/8.6.2007 τ.Αϋ) 
“Δθμιουργία Φορζα Διαχείριςθσ Ολοκλθρωμζνου Προγράμματοσ Δια βίου Μάκθςθσ, 
ρφκμιςθ κεμάτων ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ και φορζων εποπτείασ Τπουργείου Εκνικισ 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και άλλεσ διατάξεισ”. 

7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 39 παρ. 1 και 2 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ156/4.9.2009 τ.Αϋ) 
“Ρφκμιςθ κεμάτων του πανεπιςτθμιακοφ και τεχνολογικοφ τομζα τθσ ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ”. 

8. Σισ διατάξεισ των άρκρων 1 και 2 του Π.Δ. 118/1995 (ΦΕΚ75/18.4.1995 τ.Α’) 
“Κακοριςμόσ των προςόντων διοριςμοφ ςτουσ κλάδουσ ΠΕ19 και ΠΕ20 Πλθροφορικισ 
Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Τπουργείου Εκνικισ 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων”. 

9. Σισ διατάξεισ του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθ Κυβζρνθςθ και τα 
κυβερνθτικά όργανα, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ98/22.4.2005 τ.Αϋ) με το οποίο αποδίδονται οι διατάξεισ του άρκρου 29Αϋ του 
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Ν.1558/1985 (ΦΕΚ137/28.7.1985 τ.Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε, περί ελζγχου των 
δαπανϊν που προκαλοφν οι κανονιςτικζσ διοικθτικζσ πράξεισ. 

10. Σισ διατάξεισ του άρκρου μόνου του Π.Δ. 103/2004 (ΦΕΚ70/3.3.2004 τ.Αϋ) “Περιοριςμόσ 
τθσ ςυναρμοδιότθτασ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ 
κατά τθν ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων”. 

11. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 185/2009 Αναςφςταςθ του Τπουργείου Οικονομικϊν κλπ 
(ΦΕΚ213/7.10.2009 τ.Αϋ).  

12. Σο αρικμ. 31/2012 Π.Δ. (ΦΕΚ62/21.03.2012 τ.Αϋ) “Διοριςμόσ Τπουργοφ Οικονομικϊν”. 
13. Σισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ.6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ71/19.5.2010 τ.Αϋ) 

“Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ - κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και 
αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ”. 

14. Σθν αρικμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/15-12-2012 (ΑΔΑ:45ΨΟΧ-ΚΕ) εγκφκλιο του 
Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

15. Σθν αρικμ. 1/2012 Πράξθ του Σμιματοσ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ του Παιδαγωγικοφ 
Ινςτιτοφτου. 

16. Σθν εφρυκμθ διαχείριςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ Πρωτοβάκμιασ και τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

17. Σο γεγονόσ ότι δεν προκαλείται επιπλζον δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ. 

 
Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 

 
1. υςτινονται κλάδοι εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ ωσ εξισ: 

  
 
 

 
 
 
 

 
Για τθν πλιρωςθ των ανωτζρω ςυνιςτϊμενων κζςεων τθσ παροφςθσ Κοινισ Τπουργικισ 

Απόφαςθσ, με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, μετά 
από γνϊμθ του αρμόδιου Τπθρεςιακοφ υμβουλίου, οι κζςεισ κα καλυφκοφν αποκλειςτικά με 
μετατάξεισ μονίμων εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ φςτερα από αίτθςι τουσ, 
με ταυτόχρονθ μεταφορά τθσ κζςθσ που κατζχουν ςε εφαρμογι τθσ παρ.5, του άρκρου 35, του 
Ν.4024/2011 και βάςει των λοιπϊν  κείμενων διατάξεων περί μετατάξεων. Μετά από τθν 
κάλυψθ του ςυνόλου των ανωτζρω κζςεων από μετατάξεισ, διοριςμόσ επιτρζπεται μόνο 
κατόπιν αποχϊρθςθσ των μεταταχκζντων, για οποιοδιποτε λόγο. Με τθ μετάταξθ καταργείται 
αυτόματα θ κζςθ του μεταταςςόμενου. 

 

2. Προςόντα διοριςμοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ορίηονται κατά κλάδουσ: 
α. για τον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικισ Γλϊςςασ τα προβλεπόμενα ςτθν περ. εϋ τθσ παρ.8 του 

άρκρου 14 του Ν.1566/1985 
β. για τον κλάδο ΠΕ07 Γερμανικισ Γλϊςςασ τα προβλεπόμενα ςτθν περ. ηϋ τθσ παρ.8 του 

άρκρου 14 του Ν.1566/1985 
 γ. για τον κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων τα προβλεπόμενα ςτθν περ. θϋ τθσ παρ.8 

του άρκρου 14 του Ν.1566/1985 
δ. για τον κλάδο ΠΕ32 Θεατρικϊν πουδϊν τα προβλεπόμενα ςτο Π.Δ.125/2000 και ςτθν υπ’ 

αρικ. Δ2/13934/12.2.2001 Κ.Τ.Α. 
ε. για τον κλάδο ΠΕ18.41 Δραματικισ Σζχνθσ τα προβλεπόμενα ςτθν υπ’ αρικ. 

Δ2/13934/12.2.2001 Κ.Τ.Α. 

α.    Κλάδοσ ΠΕ05 Γαλλικισ Γλϊςςασ :  200 κζςεισ 
β.    Κλάδοσ ΠΕ07 Γερμανικισ Γλϊςςασ :  100 κζςεισ 
γ.    Κλάδοσ ΠΕ08 Καλλιτεχνικϊν Μακθμάτων :  100 κζςεισ 
δ. i) Κλάδοσ ΠΕ32 Θεατρικϊν πουδϊν :  60 κζςεισ 
    ii) Κλάδοσ ΠΕ18.41 Δραματικισ Σζχνθσ :  5 κζςεισ 
ε. i) Κλάδοσ ΠΕ19 Πλθροφορικισ Πτυχιοφχων Α.Ε.Ι. :  288 κζςεισ 
    ii) Κλάδοσ ΠΕ20 Πλθροφορικισ Πτυχιοφχων Σ.Ε.Ι. :  192 κζςεισ 
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ςτ. για τουσ κλάδουσ ΠΕ19 και ΠΕ20 τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 8 του Ν.3194/2003 όπωσ 
ςυμπλθρϊκθκαν και τροποποιικθκαν από τισ διατάξεισ του άρκρου 26 παρ.5 του Ν.3577/2007 
και τισ διατάξεισ του άρκρου 39 παρ.2 περ.δϋ του Ν.3794/2009. 
 
3. Για τθ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμό εκπαιδευτικϊν ι για το διοριςμό ςε κζςεισ μόνιμων 
εκπαιδευτικϊν ι τθν πρόςλθψθ ςε κζςεισ αναπλθρωτϊν ι ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν 
εξακολουκοφν να ιςχφουν οι κείμενεσ διατάξεισ περί παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ με 
τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων του άρκρου 2 παρ. 2,3 & 4 και του άρκρου 9 παρ.6 του 
Ν.3848/2010. 
       
 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΧΙΝΙΔΗ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΣΗ 
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