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Άρθρο…..
Κάλσψη λειηοσργικών αναγκών πρωηοβάθμιας και δεσηεροβάθμιας εκπαίδεσζης και
ρύθμιζη θεμάηων μόνιμων εκπαιδεσηικών
1.
Μεηά ην άξζξν 9 ηνπ λ. 3848/2010 (Α΄ 71), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη άξζξν 9Α σο
αθνινχζσο:
«Άξζξν 9Α
Πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
1. Γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 νη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απνπζηάδνπλ απφ ζρνιηθέο κνλάδεο
εθπαηδεπηηθνί ή δεκηνπξγεζνχλ έθηαθηα ιεηηνπξγηθά θελά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο,
θαιχπηνληαη κε πξφζιεςε πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ ή σξνκίζζησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ απφ ηνλ αμηνινγηθφ Πίλαθα Α΄ (Αλαπιεξσηψλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο)
θαη ηνλ αμηνινγηθφ Πίλαθα Β΄ (Αλαπιεξσηψλ Δθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ), θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη
ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
2. Τν Αλψηαην Σπκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α.Σ.Δ.Π.) εθδίδεη Πξνθήξπμε γηα ηελ
θαηάξηηζε πίλαθα θαηάηαμεο αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, κε ζθνπφ
ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο εθπαίδεπζεο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Σηε δηαδηθαζία γίλνληαη δεθηνί νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ ηα εηδηθά ηππηθά πξνζφληα
δηνξηζκνχ ζηελ πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
θαζψο θαη πηζηνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή επάξθεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 9, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
πεξίπησζεο Γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο γηα ην ΔΔΠ θαη ην ΔΒΠ.

Οη ππνςήθηνη γηα πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνί ππνβάιινπλ αίηεζε/ππεχζπλε δήισζε , κε ηνλ
ηξφπν πνπ ζα νξηζζεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ηνπ Α.Σ.Δ.Π. Οη αλσηέξσ αηηήζεηο ππνβάιινληαη
άπαμ θαη είλαη ακεηάθιεηεο.
3. Ο Πίλαθαο Α΄ (Αλαπιεξσηψλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο) θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα
πξνθαζνξηζκέλα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, φπσο
απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ:
α) Αθαδεκατθά θξηηήξηα .
Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ: γηα πηπρία κε βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ έλα (1) έσο δέθα (10)
ππνινγίδεηαη κία (1) κνλάδα γηα θάζε βαζκφ ηνπ πηπρίνπ πάλσ απφ ην βαζκφ πέληε (5), θαζψο θαη
θιάζκαηα απηήο κε αλαγσγή ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Σε πεξίπησζε πνπ ε θιίκαθα είλαη
δηαθνξεηηθή, ν βαζκφο ππνινγίδεηαη κε αλαγσγή ζηελ θιίκαθα απηή.
β) Δπηηπρία ζε γξαπηφ δηαγσληζκφ Α.Σ.Δ.Π.
Η επηηπρία θαηά ηνλ ηειεπηαίν δηαγσληζκφ ηνπ Α.Σ.Δ.Π. κνξηνδνηείηαη κε έλα (1) κφξην γηα θάζε
βαζκνινγηθή κνλάδα πνπ ζπγθέληξσζε ν ππνςήθηνο πάλσ απφ ηε βαζκνινγηθή βάζε. Η επηηπρία
θαηά ηνλ αληίζηνηρν πξνηειεπηαίν δηαγσληζκφ ηνπ Α.Σ.Δ.Π. κνξηνδνηείηαη κε κηζφ (0.5) κφξην γηα
θάζε βαζκνινγηθή κνλάδα πνπ ζπγθέληξσζε ν ππνςήθηνο πάλσ απφ ηε βαζκνινγηθή βάζε.
Όζνη ππάγνληαη ζε πεξηζζφηεξεο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ιακβάλνπλ αζξνηζηηθά ηα κφξηα
απηψλ.
γ) Πξαγκαηηθή εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία
- Η πξνυπεξεζία απφ 0 έσο θαη 8 κήλεο: 0,10 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 8 έσο θαη 16 κήλεο: 0,15 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 16 έσο θαη 24 κήλεο: 0,20 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 24 έσο θαη 32 κήλεο: 0,30 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 32 έσο θαη 40 κήλεο: 0,35 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 40 έσο θαη 60 κήλεο: 0,40 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
Τν αλψηαην φξην κνλάδσλ απφ πξνυπεξεζία θαηά ηα αλσηέξσ είλαη 16,80 κνλάδεο
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ κνλάδσλ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε πξαγκαηηθή εθπαηδεπηηθή
πξνυπεξεζία πξνζσξηλνχ αλαπιεξσηή. Σπγθεθξηκέλα, ιακβάλεηαη ππ’φςηλ ε πξνυπεξεζία
πξνζσξηλνχ αλαπιεξσηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 34 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
λ.3027/2002 (Α΄ 152), φπσο ηζρχεη, ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ.3194/2003 (Α΄ 138) φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.3762/2009 φπσο
ηζρχεη.
δ) Κνηλσληθά θξηηήξηα
Τα θνηλσληθά θξηηήξηα θαζψο θαη ε κνξηνδφηεζή ηνπο είλαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε δ΄
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 52 ηνπ λ.4115/2013 (Α΄24). Σε
πεξίπησζε χπαξμεο κφληκεο αλαπεξίαο ηνπ ππνςήθηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά πνζνζηφ 67% θαη άλσ,
ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ηθαλφο γηα ηελ άζθεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη ε αλαπεξία ηνπ δελ πξέπεη λα νθείιεηαη ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο.
4. Ο Πίλαθαο Β΄ (Αλαπιεξσηψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο) πεξηιακβάλεη ηξεηο
ππνπίλαθεο (Β1, Β2 θαη Β3), νη νπνίνη θαηαξηίδνληαη σο αθνινχζσο:
Α. Υπνπίλαθαο Β1 (Νεπηαγσγψλ ΔΑΔ θαη Γαζθάισλ ΔΑΔ). Σηνλ ππνπίλαθα Β1 εληάζζνληαη
νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο Νεπηαγσγψλ ΔΑΔ θαη Γαζθάισλ ΔΑΔ. Η θαηάηαμε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ ζηνλ ππνπίλαθα Β1 γίλεηαη σο αθνινχζσο:
Σηνλ πίλαθα πξνηάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ ΠΔ 61 θαη ΠΔ 71, αληίζηνηρα . Η
θαηάηαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ (ΠΔ 61 θαη ΠΔ 71) γίλεηαη κε βάζε ηα
αθφινπζα πξνθαζνξηζκέλα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο
βαζκνινγίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αζξνηζηηθή βαζκνιφγεζε ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ,
σο εμήο:
αα) Αθαδεκατθά θξηηήξηα
Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ: γηα πηπρία κε βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ έλα (1) έσο δέθα (10)
ππνινγίδεηαη κία (1) κνλάδα γηα θάζε βαζκφ ηνπ πηπρίνπ πάλσ απφ ην βαζκφ πέληε (5), θαζψο θαη
θιάζκαηα απηήο κε αλαγσγή ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Σε πεξίπησζε πνπ ε θιίκαθα είλαη
δηαθνξεηηθή, ν βαζκφο ππνινγίδεηαη κε αλαγσγή ζηελ θιίκαθα απηή.

ββ) Πξαγκαηηθή εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία άλσ ηνπ ελφο δηδαθηηθνχ έηνπο (δέθα δηδαθηηθψλ
κελψλ) ζε δνκέο ΔΑΔ θαη ΚΔΓΓΥ
- Η πξνυπεξεζία απφ 10 έσο θαη 16 κήλεο: 0,15 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 16 έσο θαη 24 κήλεο: 0,20 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 24 έσο θαη 32 κήλεο: 0,30 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 32 έσο θαη 40 κήλεο: 0,35 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 40 έσο θαη 60 κήλεο: 0,40 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
Τν αλψηαην φξην κνλάδσλ απφ πξνυπεξεζία θαηά ηα αλσηέξσ είλαη 16,80 κνλάδεο
γγ) Κνηλσληθά θξηηήξηα.
Τα θνηλσληθά θξηηήξηα θαζψο θαη ε κνξηνδφηεζή ηνπο είλαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε δ΄
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 52 ηνπ λ.4115/2013 (Α΄24). Σε
πεξίπησζε χπαξμεο κφληκεο αλαπεξίαο ηνπ ππνςήθηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά πνζνζηφ 67% θαη άλσ,
ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ηθαλφο γηα ηελ άζθεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη ε αλαπεξία ηνπ δελ πξέπεη λα νθείιεηαη ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο.
Σηνλ ππνπίλαθα Β1 αθνινπζεί ε θαηάηαμε ησλ ινηπψλ Νεπηαγσγψλ ΔΑΔ θαη Γαζθάισλ ΔΑΔ,
θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο δπλάκεη ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ, αζξνηζηηθψο
κνξηνδνηνχκελσλ σο εμήο:
αα) Αθαδεκατθά θξηηήξηα
-Γηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ ΔΑΔ ή ζηε ζρνιηθή ςπρνινγία, έμη (6) κνλάδεο.
-Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζηελ ΔΑΔ ή ζηε ζρνιηθή ςπρνινγία, ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.
Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνςήθηνο είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζην ίδην
αληηθείκελν, κνξηνδνηείηαη κφλνλ ν δηδαθηνξηθφο ηίηινο.
-Τίηινο δηεηνχο κεηεθπαίδεπζεο ζηελ ΔΑΔ ζηα Γηδαζθαιεία ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ηεο
αιινδαπήο, ηξεηο (3) κνλάδεο.
-Σεκηλάξηα απνδεδεηγκέλεο εηήζηαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεηξαθνζίσλ (400) σξψλ ζηελ
ΔΑΔ, πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ηηο 30/08/2010, απφ Παλεπηζηήκηα ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο
θξαηηθνχο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
κηζή (0,5) κνλάδα
-Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ: γηα πηπρία κε βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ έλα (1) έσο δέθα (10)
ππνινγίδεηαη κηζή (0,5) κνλάδα γηα θάζε βαζκφ ηνπ πηπρίνπ πάλσ απφ ην βαζκφ πέληε (5), θαζψο
θαη θιάζκαηα απηήο κε αλαγσγή ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. Σε πεξίπησζε πνπ ε θιίκαθα είλαη
δηαθνξεηηθή, ν βαζκφο ππνινγίδεηαη κε αλαγσγή ζηελ θιίκαθα απηή.
ββ) Πξαγκαηηθή εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία άλσ ηνπ ελφο δηδαθηηθνχ έηνπο (δέθα δηδαθηηθψλ
κελψλ) ζε δνκέο ΔΑΔ θαη ΚΔΓΓΥ
- Η πξνυπεξεζία απφ 10 έσο θαη 16 κήλεο: 0,15 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 0 έσο θαη 8 κήλεο: 0,10 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 8 έσο θαη 16 κήλεο: 0,15 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 16 έσο θαη 24 κήλεο: 0,20 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 24 έσο θαη 32 κήλεο: 0,30 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 32 έσο θαη 40 κήλεο: 0,35 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
- Η πξνυπεξεζία απφ 40 έσο θαη 60 κήλεο: 0,40 κνλάδεο γηα θάζε κήλα
Τν αλψηαην φξην κνλάδσλ απφ πξνυπεξεζία θαηά ηα αλσηέξσ είλαη 16,80 κνλάδεο
γγ) Κνηλσληθά θξηηήξηα Τα θνηλσληθά θξηηήξηα θαζψο θαη ε κνξηνδφηεζή ηνπο είλαη ηα
πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 52
ηνπ λ.4115/2013 (Α΄24). Σε πεξίπησζε χπαξμεο κφληκεο αλαπεξίαο ηνπ ππνςήθηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θαηά πνζνζηφ 67% θαη άλσ, ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη ηθαλφο γηα ηελ άζθεζε
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ε αλαπεξία ηνπ δελ πξέπεη λα
νθείιεηαη ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο.
Β. Υπνπίλαθαο Β2 (Λνηπψλ Δθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ). Σηνλ ππνπίλαθα Β2 εληάζζνληαη νη ινηπνί
εθπαηδεπηηθνί ΔΑΔ θαη ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ 11.01 (Καζεγεηψλ

Φπζηθήο Αγσγήο κε εηδηθφηεηα ζηελ ΔΑΔ) θαη ησλ θιάδσλ ΠΔ (Καζεγεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο
ΔΑΔ) φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, κε ηνλ ηζρχνληα θσδηθφ ηνπο θαη πξνέθηαζε « .50». Η θαηάηαμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ γίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηε κνξηνδφηεζή ηνπο,
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε θαηάηαμε ζηνλ ππνπίλαθα Β1 ησλ ινηπψλ Νεπηαγσγψλ ΔΑΔ θαη
Γαζθάισλ ΔΑΔ, κε ηε δηαθνξνπνίεζε φηη κνξηνδνηνχληαη ηα δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα θαη νη
κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ απνηεινχλ εηδηθά πξνζφληα έληαμεο ζηνπο
αλσηέξσ θιάδνπο.
Γ. Σηνλ ππνπίλαθα Β3 (ΔΔΠ θαη ΔΒΠ) εληάζζεηαη ην Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΔΠ)
θαη ην Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ (ΔΒΠ), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
θξηηήξηα έληαμεο θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ
πηζηνπνίεζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο γηα ην πξνζσπηθφ απηφ. Η θαηάηαμε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ γίλεηαη σο εμήο:
Γηα ην Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ
Η θαηάηαμε ηνπ ΔΔΠ γίλεηαη κε βάζε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε Α΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ ΔΑΔ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, κε ηε δηαθνξνπνίεζε φηη κνξηνδνηνχληαη νη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ θαη ηα
δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα ησλ ππνςεθίσλ ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο ή
ζηελ ΔΑΔ.
Γηα ην Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ
Η θαηάηαμε ηνπ ΔΒΠ γίλεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα πξνθαζνξηζκέλα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα
θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αζξνηζηηθή
βαζκνιφγεζε ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ,:
αα) Αθαδεκατθά θξηηήξηα: Βαζκφο πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ή Τ.Δ.Δ. ή Τ.Δ.Λ. ή Δληαίσλ Πνιπθιαδηθψλ
Λπθείσλ κηζή (0,5) κνλάδα γηα θάζε βαζκφ άλσ ηνπ δεθαπέληε (15), ελψ γηα ην πηπρίν ή δίπισκα
Ι.Δ.Κ. κηζή (0,5) κνλάδα γηα θάζε βαζκφ άλσ ηνπ δψδεθα (12).
ββ) Πξνυπεξεζία: Πξνυπεξεζία ζηνλ Γεκφζην (εθηφο απφ απηήλ πνπ έρεη απνθηεζεί ζε ζέζε
αλαπιεξσηή ζε Σ.Μ.Δ.Α.Δ.) ή ζηνλ Ιδησηηθφ Τνκέα κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη κε
αληηθείκελν ηα άηνκα κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ε νπνία έρεη απνθηεζεί κεηά
ηελ θηήζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κηζή (0,50) κνλάδα γηα θάζε εμάκελν θαη κέρξη ηξεηο (3)
κνλάδεο. Πξνυπεξεζία ησλ ππνςεθίσλ, ε νπνία απνθηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ζε
εηαηξείεο ή κε εκπνξηθή ηδηφηεηα θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 32 θαη 31, παξάγξαθνο 3 ηνπ λ.
3528/2007 δελ κνξηνδνηείηαη. Η πξνυπεξεζία πνπ απνθηήζεθε ζε ζέζε αλαπιεξσηή ζε
Σ.Μ.Δ.Α.Δ., ζηνλ ίδην θιάδν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη
κνξηνδνηείηαη κε 0,20 κνλάδεο γηα θάζε κήλα. Πξνυπεξεζία κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ δεθαπέληε (15)
εκεξψλ ζηξνγγπινπνηείηαη ζε κήλα.
Πξνυπεξεζία κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ δελ ππνινγίδεηαη.
γγ) Κνηλσληθά θξηηήξηα:
Τα θνηλσληθά θξηηήξηα θαζψο θαη ε κνξηνδφηεζή ηνπο είλαη ηα πξνβιεπφκελα αλσηέξσ γηα ηελ
θαηάηαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ θιάδσλ.
Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ Β2 θαη Β3, νη εθπαηδεπηηθνί ΔΑΔ, ην ΔΔΠ θαη ην ΔΒΠ, νη
νπνίνη δηαζέηνπλ επηπιένλ εμεηδίθεπζε ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα (ΔΝΓ) ή ζηελ Διιεληθή
γξαθή Βraille (ΔΓΒ), ηνπνζεηνχληαη σο αλαπιεξσηέο πιήξνπο ή κεησκέλνπ σξαξίνπ ή σο
σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θσθψλ θαη ηπθιψλ. H
πηζηνπνίεζε εμεηδίθεπζεο ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα (ΔΝΓ) γίλεηαη απφ ηελ Οκνζπνλδία
Κσθψλ Διιάδνο (ΟΜΚΔ) θαη ζηελ Διιεληθή γξαθή Βraille (ΔΓΒ) απφ ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο
θαη Απνθαηάζηαζεο Τπθιψλ (ΚΔΑΤ).

5. Ύζηεξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ
θαηαξηίδνληαη απφ ην Α.Σ.Δ.Π. νη πξνζσξηλνί αμηνινγηθνί πίλαθεο Α΄ θαη Β΄, νη νπνίνη
αλαξηψληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Α.Σ.Δ.Π. θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
Οη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο Α΄ θαη Β΄ ειέγρνληαη απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηνπ Α.Σ.Δ.Π.,
απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ έλζηαζε, ε νπνία αζθείηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα εκεξψλ
απφ ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α.Σ.Δ.Π. Ύζηεξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ
ελζηάζεσλ, θαηαξηίδνληαη απφ ην Α.Σ.Δ.Π. νη ζρεηηθνί ηειηθνί αμηνινγηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο, νη
νπνίνη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Α.Σ.Δ.Π. θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ.
6. Η πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ δχλαηαη λα δηελεξγεζεί, δπλάκεη
ηεο παξαγξάθνπ 18 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.2190/1994 (Α΄28) αλαινγηθψο εθαξκνδφκελε, κε
απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο πξνζσξηλνχο αμηνινγηθνχο πίλαθεο Α΄ θαη Β΄ θαη ζχκθσλα κε ηηο
δειψζεηο πξνηίκεζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ.
7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,
δχλαηαη λα θαζνξηζζεί θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο
άξζξνπ».
2. α) Οη παξάγξαθνη 1,2,3,4, 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3848/2010 (Α΄ 71) θαηαξγνχληαη.
β) Η πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ λ.3699/2008 θαηαξγείηαη.
γ) Η πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.3699/2008 θαηαξγείηαη.
δ) Τν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1.1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
λ.3699/2008, ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1.2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
λ.3699/2008, ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1.3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
λ.3699/2008, ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1.4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
λ.3699/2008, ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
λ.3699/2008 θαζψο θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 20
ηνπ λ.3699/2008 θαηαξγνχληαη.
3. Με απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα παξαηείλεηαη ε ηζρχο ησλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαηαξηίζζεθαλ απφ ην Α.Σ.Δ.Π. δπλάκεη ηνπ ηειεπηαίνπ δηελεξγεζέληνο
δηαγσληζκνχ έσο ηε δηελέξγεηα ηνπ πξψηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Α.Σ.Δ.Π. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λφκνπ 3848/2010 (Α΄71), φπσο ηζρχνπλ.

