
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμός 1ΓΕ/2023) 
Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτε-

ραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων 

ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής 

Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 

79.01 και ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και 

ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, 

κατηγορίας Π.Ε.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 1 του ν. 1256/1982 «Για την πολυθε-

σία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτά-
του ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς και για 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κρά-
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄65),

β. των άρθρων 12, 13, 14 και 15 του ν.  1566/1985 
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167), 
όπως ισχύουν,

γ. της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 «Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄240),

δ. των παρ. 1, 3 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄146),

ε. της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 «Δομή 
και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» 
(Α΄14), όπως ισχύει,

στ. του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄26), όπως ισχύει,

ζ. του άρθρου 7Α του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση 
του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξι-
ολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄71), όπως ισχύουν,

η. της παρ.7 του άρθρου 6 «Κέντρο Πιστοποίησης 
Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύ-
στημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργα-

σιακές σχέσεις» (Α΄115), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (Α΄170) και 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του 
ν.  4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από 
ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄63),

ι. της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4310/2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄258),

ια. της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄21),

ιβ. του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’38), 
όπως ισχύει,

ιγ. των άρθρων 53-67 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄13), όπως 
ισχύουν,

ιδ. της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 «Κύ-
ρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτά-
κτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προ-
στασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, 
στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτα-
κτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνι-
ών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την 
πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών 
μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων 
και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώ-
πιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών 
της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 
8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες δια-
τάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδη-
μίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων 
ζητημάτων» (Α΄ 177), όπως ισχύει, 
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