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ToU Ν.3848l2a,1 0, σXετlκα ΤηV

ωρoμlοθ[ου σTηV TΤρoαγωγη

ΦE A: ( ΕφαpμOγη TωV δlαταξεωV Τηζ ΤTα ρ.7 ΤoU αρΘρOU 5

1Τρooμετρηση Tηζ πρoυπηρεοi,αζ αvαTTληρωΤη Kα|

TωV εκπ/κΦv Π.Ε.& Δ.Ε. >.

Kατoπtv ερωτημdτωv σαζ, oxετlκα με ΤηV εφαρμoγη τωv δlαταξεωv τηg παρ.7 τou
αρΘρou 5 τoυ.N.3848/2010 (Φ.Ε.K.71 τ'A./19-5-201o), η oπoiα αφoρα σΤηv πρoσμετρηoη
τoU xρovou υπηρεofαg, πoU πρooφερΘηκε με τηV lδ16τητα ToU αvαπληρωτη η τoυ
ωρoμιoθioυ oε oxoλεiα πρωτoβαΘμlαg καl δευτερoβdΘμlαg εκπαiδεuoηζ πoU λoγiζεταl ωE
TrραYματ|Kη δημ6olα υπηρεoiα καr λαμβdvεταl υπoψη μετd τo μ6vlμo δloρloμ6 ToUζ στη
δημ6oια εκπαiδευoη Kα| γ|α τη βαΘμoλoγlκη εξ6λlξη Τωv εKπα|δευτlκΦv, σαζ γVωρiζouμε
τα εξηg:

ΣτtE δlατdξεlE τηE παρ.2 τoυ dρΘρ oυ 2 τoυ YπαλληλlκoΟ KΦδrκα (N.3528/2 0o7 -
Φ.E.K.26 τ. A, ) αvαφ€ρεταl oτl, υπdλληλor η λεlτoυργo[ τoυ κρατoυE η voμlκΦv
πρooιbπωv δημooioυ δlκαfoυ, ol oπoiol, κατα oυvταγματlκη η voμoΘετικη πρoβλεψη,
δlεπcvταl απo εiδrκfE δiαταξεiE, καθΦg Κα| o| υπdλληλol Tωv oργαVισμωV τoπικξE
αυτoδloiκησηζ, uπιiγovταΙ σT|ζ δrατdξεlg τoυ παρovΤoζ γΙα oοα Θεματα δει'l ρuΘμiζoιrταl
απo εtδlκεE γl,αuτo0g διαταξεrg.

Kατα oυvεπεlα, εξακoλoυΘoυv vα loxOoυv τα αVαφερoμεvα oτrg δlαταξειg τωv
αρΘρωv 16,28 παρ.2 τoυ N.1566/85 (Φ'Ε.Κ.167 τ.A,), 6πωg τρoπoπorηΘηκε με τo dρΘρo
12 τoυ t\Ι.1824iB8 (Φ.E.K.296 τ.A,) Kαl To αρΘρo 17 τoυ Ν.2Oo9/92 (Φ.Ε.Κ. 1B τ.A,), τoυ
αρΘρoυ 5 τoυ N. 2986/2002 (Φ'E' Κ. 24 A.), oπωg τρoπoπoιηΘηκε απo τo αρΘρo 6 παρ. 28



{

TΓ.j{",, βJ' :]il2ri;:(]i]2 (Φ.{*.K. 152 A,) Κt{{ τΦ cipθρο 13 τrαρ.3γ rου FιJ,l}.]4.9/2ΟΟ3 (Φ Ε,|ζ'n4.)
Τ.A.), οε αι:vδιlιτLτι,j{i με τιq διαταξεlζ 1ωV iτρ*ρ 1 τταp. 1-4, αρθρ.2, αρ{9ρ,4 παρ. 1-2 τοu
Γ].Λ 14Οl1sg8 (Φ.Ε'K. 107 Τ. Α") καθιilq Kαι ο| αplθμ.46Ο 26E^2l25.-6_2aa7,
Φ,361 .21l2"glv1υb4l^trΙ21-g-2aa6 εγκιiι<λlοt τηq Yπηρεofαg μαq, πoυ καθoρiζcuv Τη
μovιμιlπo[ηση Kαι τηrr πρoαγωγη Tfu-}v εKTΓαlδευτlκΦv πρωτοβdθμ|αζ Kα| δεuτερoβαθulαq
εκπα[δευοηζ. i.-l πρoαγαlγη αvαβdλλεταr με1ρl vα πληρωΘouv ol oγετtκfg πρoUπoθεοεrg
(μovlμoπoiηoη, εrααγωγlκη επrμoριpωοη), οπoτε η TTρoαγωγη δlεvεργεiταt αvαδρoμrκα'

Τα xροvlκα δlαoτηματα γlα τηV πρoαγωγη TωV εKπαlδευτlκΦv καΘoρiζovται σΤ|ζ
δtαταξεrg τou ιipΘρoυ 16 περ. A,παρ.3,4 καt 7 τoυ Ν. 1566/85. Σuγκεκρtμεvα, γ|α TηV
πρoαγωγη απo βαθμo oε βαΘμo απαlτε[ταt: (i) οτηv κατηγoρiα ΠΕ, γlα πρoαγωγη ο.τo B,
βαθμo δlετηg υπηρεοiα ατo βαθμ6 Γ, καl γ|α Tτροαγωγη oτov A, βαΘμ6 εξαετηq υπηρεoiα
ατo βαΘμo B,, (ii) oτηv κατηγoρiα -ΓΕ, 

για πρoαγωγη oτo B, βαΘμo τετραετξg υπηρεoiα
oτo βαΘμ6 Γ, και γlα πρoαγωγη oτov A, βαΘμ6 εξαετηE υπηρεoiα oτo βαΘμo B,, (iii) oτηv
κατηγoρiα ΔΕ, γlα πρoαγωγη oτo B, βαΘμo εvvεαετηg υπηρεo[α oτo βαΘμ6 Γ, καt γlα
πρoαγωγη oτov A. βαΘμo oκταετηE υπηρεo.[α oτo βαΘμo Γ,.

Για εκπαlδευτrκooq ΠΕ κατηγoρiαE, κατoxoυg μεTαπTUX|ακoο δrπλιi,lματog ετηolαg
τoυλαxIoτov φo[τηoηE η δlδακτoρlκo0 δlπλιilματog A.Ε.|, oυvαφo6E με Tα αvτlκεiμεvα σΤα
oπofα απαoxoλo0vταl η εivαl δυvατo vα απασΧoληΘoυv, μεtΦvεταl o xρovog πρoαγωγηg
κατα εvα fτog γlα Tηv πρoαγωγη oτo βαΘμo B, και γlα ΤηV πρoαγωγη oτo βαΘμ6 A. κατα
€vα ετoE γ|α τoUζ κατ6xoυE μεTαπτUXΙακoυ δlπλιbματoζ Kαl κατα δυo ετη γrα τoυg κατoxoυg
διδακτoρlκo0 δIπλιilμαΤoζ, Av ol παραπdvω τ[τλol oπoυδιbv o.υvτρ61oυv αΘρoloτlκα, ηouvoλIκη μεiωoη τoυ xρ6vou πρoαγωγηg σε oλoυg ToUζ βαΘμoυg δεv μπoρεf Vα
uπερβα[vεΙ τηv τρlετ[α. Γlα τα μεταπτυxιακα η δlδακτoρlκdι δlπλΦματα A,Ε.l. ToU
εξωτερlκoιj απαtτεiταl βεβαfωoη rooτlμ[αg.

Ιnl tcι,1..,.-^. /'-. ^'Ζ-liμδiωVLiui, oτl oi πρoαVαφερΘεioεg δlατσξεlq τoυ N. 1566/85 εivαl εIδlκdE γrα τηv
πρoαγωγη TωV εKπαlδευτtκιilv Kα| UπερlσΧ0oυv τωv γεvlκΦv δlαταξεαlv τoυ Yπαλληλlκo6
Kιbδlκα. ,oπωg 

6xεl δtευκρtvtoτεf, με Tη με αρlΘ. 159Ι1998 γvωμoδ6τηoη τoυ Noμlκo0
Συμβouλfou ToU Kρατoυg Kαl Τo με αρrΘ. 2951l1aj2'2a0} εγγραφo τou Γραφεiou Νoμlκo0
Συμβo0λoυ o.τo Yπ. Παrδεiαq Δ.B.λ4.Θ': α) !-{ απαρα[τητη, Yiα TηιJ πρoαγωγξ oτo B,
βαΘμo, δlετηg υπηρεoiα ToU εK]τα|δευτlκoυ oτo βαΘμo Γ, oυuπiπτεl, κατd καvovα, με τηδlετη δoκlμαo.τrκη uπηρεoiα, κατti τη δldρκεια τη6 oπo[αg εivαr δυvατη ακ6μη Kαι ηαπoλ.uoη τoU κατα Tα πρoβλεπ6μεvα, β) l-{ πρoαγωγη δεv εfvαt δuvατη πρo Tηζ
Ι ΙnιltI ln-aΙμυviμοποΙησηζ τoU εΚπαιδεuτικoυ, γ) Zξτημα μεiωoηE τoυ xρovou πρoαYωγη6 oυδεπoτε
αvακ0πτε| πρo τoU Xρov|Koυ o.ημεΙoυ κατdθεαηζ ΤoU μεΤαπτUXtακo0 η δlδακτoρlκou τfτλou
| ιcτΛ τn. τr ..,Λ., ^μζiιr |lΙ! lU)(οv απαiτoυμεvηq βεβαiιυclη ιo'oτlμfαg, δ) o υπoλoγloμoq τηg μεiωoηζ τoU

i{-X}t ^./|ι
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:{t]Φι/ζ}ιj iΓi-}c,Lτγi'ι]\t'ηq δεv μrrορε.i 'Jα f-}."ε fulζ fi$ι::T li}iι-lc i{μΟν ΚΟ

τηζ κατι1ιjiΙσιlr, ΓΟU ο KεiaU Τ[τλi]ι!.

Ο εκ.riαιδι:υ rlκoE, αυvεlτt-,:q, ΤΤOU αποκτα μlεrι:πτυliακi: τiτλo ατrουδεi:ιi μlε,τα T{J

δlορlαμιi τοι'l κατα τcl xροvo (ττρo τrig μοvlμoποfrισηζ) 
.t"r.ου κατfμεl το Γ, βαεJμο δlκαtοιjταl

τηv Ιδια, ε:τι1αια Γτι:lVTοΤε, μεiαlαη τou yροvοU τTρoαγωYιiζ ατo L}, [tαt}μα, lιv κατfsεσε Γc}v

cιπαιτoυ1-lεvo τfτλo μετα τη αιlμπληρωοη fτουq απ6 το δloρlαμο τιjυ, Φα πρclr:ιxΓ)εΙ σΓO B,

βαθμο, μετα τη μovlμoτroiηαη του, 1.lε αvαλoγo π.λεοvαζovτα yρovo οτι: Γ. βαθμδ. Av

κατεΟεοε αυτδv jΤρo Tηζ ι:υμπληρωαηg ετoυq, Θα πρoα1Θεi καl παλt μετα Τη μOvl1.lCIΤΤιrfηo(

τoυ, πληv αvαδρoμικd απo τηv ημι1ρα TΤoU σUι.]τΤληρωαε 6vα xρovo υπ.ηρεοiαE, δηλ.αδη τo

ελrixιο,τo xρovrκ6 δldoτημα ]ToU απαιτεiται γ|α τηv πρoαγωγη ToU, κατα Τlζ

ττροαvαφερΘεloεq δlατdξειE. Γlα παpαδειγμα, εκπαlδευτtκog δloρloμεvoq οτιg 3118Ι2ΟΟ6

πoU KαTαθliτεl μεταπτυ1lακο τiτλo oτιg 31l52a01, αφo0 μovlμoπolηΘεf, ιrρoαγεταl ατo

βαΘμo B, με πλεovdζovτα 1ρovo απ6 31l5l2008'

Για τoυg εκπαιδευτlκo0g πoυ κατ€xoυv μ6vo μεTαπτUX|ακd διπλιi.lματα περto.ooτερα

ToU εvog η μ6vo δlδακτoρlκα δlπλΦματα περloo6τερα τoU εv6q, o,uvαφη πρoζ τo

αvτlκεfμεvo απαoxoληoηg τoυg, δεv εivαt δυvατη η μεiωoη ΤoU xρ6voυ πρoαγωγξg

αΘρotοτlκα oυvυπoλoγlζoμεvα, αφεv6g μεv, γlατ[ η διαταξη τoυ ciρΘρoυ 16 παρ. 3γ τoυ N.

1566/85 πρoβλι1πεl αΘρoloτlκη oυvδρoμη μovov μεταπτυ1lακoιi δtπλιilματoq Kα|

δtδακτoρtκo0 δlπλιbμαΤoζ, αφετfρoυ δε, γlατi η oυvoλtκη μεiωoη τoυ xρovoυ πρoαγωγηq

δεv μπoρεi κατd TηV ωζ dvω δldταξη, vα υπερβαivεl τηv τρtετiα.

1.ol rερoδιδdoκαλol <δdoκαλor θρηoκεfαg η δoγματog Kα| γλιilooαg> εfvαl

αδιαβαΘμητol (oxετ': αρΘρo 85 παρ. 4 Ν. 1566/85 Kαl η με αριΘ' 2l2cc09laa22Ι 27 '4.2a04
K.Y.A. <KαΘoριoμog απoδoxιilv τωV δαo-καλωv θρηoκεiαg, γλΦooαζ Kα| δoγματog_

Φ.Ε.K. 652lτ. B'i zaaq.

2. Στα μεlovoτtκα o1oλεiα, o0μφωvα με τ|ζ δlαταξειg τoυ dρΘρoυ 1 παρ, 16 τoυ Ν'

234111995 _ Φ.E.K. 208 τ. A,), η Uπηρεσiα τωv εκπαlδευτlκιbv λoγiζεταt αυξημεvη γlα τη

oυμπληρωση ToU απαIτo0μεvoυ κατα τiq ιo10oυoεg δlαταξειg πραγματlκo0 xρovoυ, ωg

εξηg: (i) γΙα TηV πριi.lτη πεvταετiα καl εφoαo'", σuμπ,\ηρωθεi αυτη, καΘε ετοE πραγματικηg

υπηρεοiαg πoλλαπλαoιαζεταl με 1,20, (ii) κατd τη διαρκεtα τηg δε0τερηζ τTεVταετiαg καΘε

ετog πoλλαπλαolαζεταt επ[ 1,30, (iii) μετα Tη oυμπλ(ρωoη δεκαετ[αg καΘε €τoq

TΓoλλαπλα oιαζεΤαI εr,f 1 ,5Ο.

Συμφωvα με TIg δlαταξεlζ ΤoU

Τωv εKTΤαιδεUTιKωV σUVTασ,σεΤαI

(Π.Y.Σ.Π.Γ. η Γ].Y.Σ.Δ.Ε.) μεαα

6 ,',o, A, TOU Ν. 1 566/85, γrα ΤηV 1TρOαγωγη

ΤΤερΙφερειαKo UΤΤη ρεtIαΚΟ σ,U

[O καΦε ετουE πfvαKαζ ΤΤρΟακτεωιr Και



lτεριλαμβαvεl κατα κλdδoυq με αλφαβητικι1 οειρι: δαοuq oυμπληριi:vΟι-,v ΤΦv ατrαlτοΦμενo

xρovo TTρσC{γ{"ijγrlζ ωζ τιq 30 Aτrρlλiι:υ τοι; ετrομε'yοι: fτoυζ και κρfvoιrΤα! TΤρΦαKτfοl ατro τα

υτΤηρεσlακα τοug οτοιlεiα..oπωq αvαφερεται i{αi σΤη με αρrΘ. Φ.311 "21Ι?_9l 71054l^1l 21-

9-20ο6 εγκ0κλιo ι'|αζ, o| εκτταtδευτικoi ποι; δεv ε1oυv oυμπληριfuσει τοv απαtτουμεvο

xρovo για μoVΙμοπο[ηαη, θα πρfπεl vα εγγραφovταt oυμπληρωματlκα σtouζ lτivακεq

πρoακτειυv μετα Τη μovιμoπoiηoη ToUζ, η δε πρoαγωγη τουg Θα πρεττει vα ο,υvτελεiται

απo τo xρovικo εκεivo o.ημε[o, κατα Τo oπoio oυμπληρωοαv TOV TΤροζ πρoαγωγη

απαtτoι1μεvo xρovο.

oι πfvακεg πρoακτεωv κυρΦvovταt απ6 ToV olκεio Περιφερειακo Δtευθυvτη

ΠρωτoβdΘμlαq και Δευτερoβαθμrαq Eκπαiδευoηζ. o Περιφερεlακ6q ΔtεuΘυvτηg εκδiδει καt

τη oxετlκη απoφαoη γlα Tηv πρoαγωγη TωV εKπαlδευτIκωv (αρΘρo 3 παρ. 2 (tα) τηζ με

αριΘ. Φ.353. 1 Ι3241 1 05657/Δ11 8. 1 0,2002 Υ .Α. - Φ.E.K' 1340l τ' B' l 2002)'

Για τη βαΘμoλoγtκη εvταξη κατα τtg δlαταξεlg τoυ αρΘρoυ 5 παρ 7 τoυ N.3B4Bi201Ο

(Φ.E.K.71 τ. A'), τηζπρoUπηρεofαg πoυ πρooφ6ρΘηKε με τηv lδIoτητα τoU αvαπληρωτη

η τou ωρoμιoΘioυ, η δtαδlκαοΙα κlvεfταl αυτεπdγγελτα, xωρiζ vα XρεΙαζεταl αiτηoη τoυ

εκπαtδευτικoυ. Fl oυγκεκριμ6vη ρ0Θμloη loxιiεl Kαι γΙα τoUζ ηδη υπηρετo0vτεg

εκπαιδευτtκoOg Π.Ε & Δ,Ε. Aπαρα[τητη πρoUπ6Θεoη εivαt η oxετtκη πρoUπηρεoiα vα εivαι

αVαγvωρ|oμfvη με πρdξη τoυ otκεfoυ Π.Y.Σ'Π.E. η Π.Y.Σ,Δ,E., 6πω9 dλλωoτε καl oλεg ot

πρoUπηρεoiεq, αφo0 τα oυμβo0λlα αυτd εξετdζoυv Θ6ματα Uπηρεσ|αKηg καταoτασηζ

εκπαlδευτlκιbv πoυ πρoβλ6πoνταt απ6 τlg κεiμεvεg δIατdξεlg (oxετ.:dρΘρo11 παρ'29 καl

αρΘρo 12 παρ.28 Π.Δ.1/2003- Φ.E.K,1 τ.A,/2003).

Στo oταδlo Tηζ πριilτηg εφαρμoγηζ Tωv πρoαVαφερθεloιilv δlαταξεωv τoυ Ν.3848/2010 oι

εξηg περtπτΦoεlg:

α) t-t ANAΓN ΩP l Σι-l Π PoYΠ H PEΣIAΣ ANAΠΛ]j PΩTι-{iΩPoM l ΣΘloY ΔEN M ΕTABAΛΛΕ ι

ToΝ Kμ.TEXoιl E].{o BAΘMO:

Γlα τoυg εκπαtδευτtκo0q πoU η βαΘμoλoγικη εvταξη τηE πρoUπηρεoiαg αvαπληρωτη

ωρoμloΘioυ δεv επιφι1ρεl μεταβoλη βαΘμo0, (π.x. βρioKovTα| ηδη oτov A, BαΘμo πρlV τη

δημooiευoη τoU N.3B4B) τρoπoπoιεiται μovo o πλεovdζωv 1ρ6vog στo βαθμ6. oι
ΔιευΘuvτεg ΕκπαfδεUσηζ η o| ΠρoΤoταμεvoι Γραφεiωrr Eκπαiδευcηg για τοUζ

εκπαιδευτικo0g πoυ αvηκouv στηv αρμoδIoτητα τoυg εκδiδoυv oxετlκfE δlαπloτωτlκ6g

πραξεlg, oτtg oπoiεζ μvημovε0εταt o βαΘμog Καl o πλεovαζωv xρ6vog oτo βαΘμo oτlg,19

Mαibυ 2010, ημερoμηviα δημoo[εUσηζ και 6.rαρξηζ Tωv τTρoαvαφερΘεroιi.lv δrαταξεωv τoυ

..j.3848/2Ο1Ο (ο1ετ: dρθρo 19 παρ, 9, τoυ αρΘρo 24, παρ'21 τηζ αρlΘμ.Φ.353.1l324l

1 05657/Δ1 l\-1a-2002 Y.A. - Φ.E.K. 1340Ιτ'Β. 12002 ).
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l ια τοUζ εκτrαlδευτrκoιi6 TΤoU η βαΦμολογlκη εvταξη τηE προUπηρεο[αq αvα.rτλιiρωτr1ωρoμιαθioυ ε.lτιφfρεl μεταβoλη βαθμoυ, δηλαδη πρoαγωγη, τοτε αv πρoκε!ΤαΙ γiι} μημovΙμo,To|ηθεvτεq, οι oxετlκεE δrαδlκαoΙεg αuvτελoυvταt μετα τη μlοvtμoποiηoη τουg καταΤα πρoαvαφερoμεvα.

Γlα ToUζ εKΤrαιδευτtκoυζ πoU fxoυv μovrμoτrotηΘεi Kα| η βαθμoλoγlκη ιivταξη ΤηζπρoUπηρεo[αg αvαπληρωτη η ωρoμIαΘioυ επIφ6ρεl μεταβoλη βαΘμo0, δηλαδη προαγωγη,τoτε TρoπoΤτoloυvταl o1ετlκα ol καταρτlι:ΘεvτεE πivακεg πρoακτεωv για oooυqoυμπληριi.lvouv Tov απαtτoΟμεvo xρovo πρoαγωγηζ ωζ τιE 30 Aπρrλ[oυ τoυ επoμεvouι1τoυE καt κυρι,bvovTα| εκ vεoυ απο τοv otκε[o Περrφερεlακo ΔlεuΘυvτη EκπαiδεUσηζ.
Γtα τηv υπoβoηΘηση ToU αvωτfρω εργou μπoρεi vα γivει Xρηση Tηζ αVαφoρα oτo e-DataCenter <ΒαΘμoE Εκπαlδευτlκιilv (Aλφαβητrκη Kατdoταoη)>, εφoο,ov βεβαrα dxoυvl(αTαXωρηΘεi ol πρoUπηρεo[εE oτo σUγκεKριμfvo πληρoφoρlακo o0oτημα. ΣημεlΦvεταl,oτr o π[vακαg αuτog εivαl εvδεlκτlκoE καl δεv εxεl λαβεl υπ6ψη ToUζ μη πρoαγιbγlμoυg
xρovoυg, oπωg γΙα παραδεlγμα ΤoUζ xρovoυE δlαΘεolμoTηTαζ. Επioηg, ol xρ6voluπηρεoiαg γlα βαΘμoλoγlκη εξdλlξη υπoλoγiζovταl λoγloτlκα oπωg σTη μroθoλoγlκηεξελlξη. Kατoπlv τωv αvωτ6ρω Tα ακριβη πραγματlκd oτolxεiα Kαl o ελεγxog TωVπρoUπoΘ€σεωv Θα πρoκ0ψouv απo τo πρoσωπlKo μητριilo τoυ καΘε εκπαlδευτrκo0 Π.Ε. ηΔ,Ε' καr oτη oυvfxεIα θα πρεπεl η Yπηρεo[α oαE, λ6γω αρμoδι6τηταE, vα εvημερΦvεrUπoXρεωTlκα καl τo e-Data Center <BαΘμoE Εκπαlδευτlκιitv (Αλφαβητlκη Kαταoταoη)>.ΣημεlΦvεταl, oτl σTη σUYKεκρlμ€vη ρ0Θμroη τoυ αρΘρoυ 5 παρ. τoυ N.3B4 8l201O δεvoυμπερlλαμβdvεταr η πρoσμ€τρηoη πρoUπηρεoiαE Ylα βαΘμoλoγlκη εξfλlξη λoγωπαλαloτερoυ δloρloμo0, λ6γω απαoxoληoηg σε παlδlκ6 Kαl βρεφovηπlακ6 oταΘμoα\,αγvωρ!oμεvηg κατα τiE δiαταξεlg τoυ αρΘρou 8 παρ.8 τoυ N.281 7t2o0o(Φ.Ε.K.78 T.A,) 

,λ6γω απαo16λησηζ σε voμrκα πρooωπα δημooiou δlκαiou η * ,;,-; l-";;"lδlωτlκo0 δlκα[oυ μη κερδooκoπlκo0 1αρακτηρα, η επαγγελματlκα εργαoτηρlα ηεργαoτηρlα αυτovoμηg δrαβiωσηζ σTo lvoτlτo0τo Avαπτυξrακηg AπoκαταoταoηE (πρΦηvΨυxoλoγlκo K€vτρo Boρεiou Ελλαδog) Kα! σTo K6.;τρo ΨυirκξE Yγlεrvηg η οτov Ξθviκooργαvloμo ΠρovolαE αvαYvωρtσμεVηζ κατα Tlζ δlαταξε16 ToU αρΘρou 23 παρ.5 τoUΝ,3699/2ο0s (Φ.Ε.K.199 τ' A.). oμoiωE, δεv αvαγvωρiζεταl γlα βαΘμoλoγlκη εξελlξη ηπρoUπηρεoiα σTα lδlωτlκα ο.xoλ.εfα, με εξαiρεoη αυτη Tωv εκπαtδευτlκι,bv πoUπρoαλαμβαvovταt ω9- iδlωτiκoυ Δlκαioυ Aoρioτoυ xρovoυ (l'Δ.A.Χ') (αρΘρo 2 παρ'4 καιdρΘρo 4 τoυ Ν.16Οo/86-Φ.Ε.K.76 τ. A,).
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LΞξctκολοι:Φοι-lv vα ιι:lι-lοιlγ οt δlαταξειg τ,οι; αρΟcιlυ -/4 τtlιl NJ..1516/ε}5 (Φ.iΞ.K. 16-E τ'

A,), oπωq αιl1-lττληριi:Φηκε με TCI αρΦρο 33 Tι-.τU rd.1824/88 (Φ.F.Κ.2gr Τ' A,) περi
βαΘμολογlκηq fvταξηg τηg πρouπηρεα[α6 εκπι:lδεuτtκιi.iv σε αvαγVωρlclμlε'lα ελληvlκα
αxoλε[α rηE αλλοδαTτηζ, oτα ο1ολε[α τωv ελληvικι.fuv κolvoτητωV τoU Kαvαδα καΘΦq καl
Γηζ uπηρεο.iαq ΤoUζ σε ξεvα αyoλε[α, σΤα ι:πo[α δiδαξαv σε ταξεlq η τμηματα
ελληvoπαiδωιy. Στηv περ[πτωοη αυτη εκδfδεται Yπoυpγlκη Aπoφαoη κατοπtv oyετικξg
πραξηζ του otκεioυ Kεvτρtκoυ Yττηρεoιακoυ ΣuμβοιJλ[oυ (K.Y.Σ'Π.E. η K.Y.Σ Δ E ) Γlα τo
οκoπο αυτo υπoβαλλοvταt rεραρ1ικα oτηv Kεv,rρrκη Yπηρεo[α (K Y') τoυ Yπoυργεfoυ
Παlδεiαg Δ'B.M.Θ. αiτηoη τoυ εvδlαφερoμεvou, lΤ!στoπolητlκo υπηρεo.lακΦv μεταβoλΦv
Kαι πloτoπolητIκ6 πρoUπηρεo[αg απ6 Tη Δlε0Θυvαη Παιδεiα6 oμoγεvιbv Kαl
ΔlαπoλιτtαμtKηζ Eκπαiδευοηg (Δl.Π.o Δ.Ε.) τηg K.Y. τoυ Yπ. Παrδεiαg Δ,B.M.Θ.

Στo xρovo γ|α πρoαγωγη δεv υπoλoγiζεταr: α) o xρovoζ Tηζ δlαΘεolμoTηΤαζ, β) o

1ρovog Tηζ αργfα6 πoU επηλΘε, εiτε εξαlτiαg πolvlκηg δiωξηg πoU κατεληξε σε
oπoιαδηπoτε καταδ[κη, εiτε εξαIτiαg πεtΘαρ1ικηg δiωξηg πoυ κατεληξε oε πειΘαρxlκη πolvη
τoυλαxtoτov πρoσΤfμoυ τριιilv (3) μηvιilv, γ) o 1ρ6vog τηg αδlκαroλoγητηg απoxηg απ6 τα
καθηκovτα, δ) o xρ6vog Tηζ πρoσωρ|Vηζ παυoηg, ε) o xρovoζ Tηζ dδεlαg αvευ απoδoxΦv
πoυ δεv απoτελεi xρovo πραγμαT|Kηg δημooΙαζ UπηρεoiαE καl oτ) o 1ρ6vog αvαoτoληE
αoκηoηg καΘηκ6vτωv (αρΘ.Bg,99 παρ.3 Y, K.-Ν. 35 28Ι2007 -Φ. Ε. K.26 τ. A.).

Ωg πρog Τo πρoαVαφερΘεv oημεfo (ε) δrεuκρlv[ζεται, oτl oε περ[πτωoη πoU σT|ζ
δlαταξεlq Xoρηγησηζ Tηζ dδεIαg δεv oρfζεταI ρητιilg αV η Xoρηγoι]μεvη αδεlα εivαl η 6xl
1ρovog πραγματlκηg υπηρεoiαg, ToTε, επεlδξ δεv δlακ6πτεταl η αvαoτιlλλεταl η
υπαλληλlκη oxεoη, λαμβdvεταl υπ6ψη o αvτ[oτorxog xρovoζ σTη βαΘμoλoγικη εξ6λlξη.
Συγκεκρlμ6vα, λαμβαvovταl υπoψη γΙα βαΘμoλoγIκη εξελlξη o xρovog αδεlαg αvευ
απoδoxιilv πou εxει xoρηγηθεf κατ,εφαρμoγη τωv δlαταξεωv τoυ dρ' 16 περ. Ε,τoυ N.
4 ξAA/ Qtr' l-''-- . -^ -^.Λ ^ 

lιOooi σο ισΧεT.: τo με αρiti. ΔiΔAΔiΦ.31'71482Ι9O73,9386, BO34 & 4125Ι 8.6,2O04
fγγραφo τηg Γ.Γ, Δημooιαg ΔloiκηoηE ), o xρovog γovlκηE dδειαg 6ω9 τρεlE μηvεE γrα
αvατρoφη τιξκvoυ κατα τιg δrατdξειg τoυ dρΘρoυ 5 Ν. 14B3lB4 (Φ.Ε.K. 153 τ. A,), o 1ρ6vog
εvog μηvα α.rευ απoδoxιilv καt o xρovog dvευ απoδoxιi.lv για απoδo1η Θεoηq oτηv
ΕυρωπαTκη ,Εvωoη 

η oε δlεΘvη oργαι.llομo, στov oπo[o μετ6xεi η Eλλαδα, κατα τιg
διαταξειg τoυ αρΘρoυ 51 παρ. 1 και 4 αvτΙoτol1α τoυ Yπαλληλlκoυ Kιilδrκα (αρθρo 51 παρ.
5 N. 3528Ι2oo7 _ Φ.Ε.K. 26 Τ. A.). Λαμβαvovταt, επfoηg, υπoψη o xρovog απooπαoηg
αvευ απoδoxΦv oε ελληvικιi oxoλ.εfα τoU εξωτερrκo0 κατα τιq δlατσξεΙζ τoU σρΘρoυ 23

o -^'. λl ηΛΙτilρ. z τοιj Γ.j. z+i3l96 (Φ.Ε.K. i24 τ. A,), oπωE τρoπoπoιηΘηκε με τo dρΘρo 2 τoυ N.
2621198 (Φ'Ε.K. 136 τ. A,) καΘΦg Kα| o xρ6voq απ6o.παoηg αvευ απoδoxι,ilv oε ο.xoλεfα



Τηζ {<ι1TI"ρOU KαΤζ} τfζ δlαΤαξεlζ τOU αρsccυ;j.i lrcιι. ,Ι TeU i.j. i5δei85 1ιτxετ,: ΤΟ ]-Ξ ιΞp]i,r
Δ1ΔAΔ/ Φ,31.5i3r3l 12519/3'x0.2ΟΟCI ειgγραφο f-.Γ-. z1ημοοlαq Εκταiδευαηg).

Δεv λoγ[ζεTαΙ l|α βαθμολoγrκ( εξελrξη ιr 1ρο,,,ι:g αδεrαq αvευ απoδo1ιilv αε υπαλλη}.οΤoU oπo[oυ o οuζυγoζ ιJπηρεTεI oτo εξιυτερικo αε ελληvlκη uτrηρεoiα τou δημooioυ,Ν.Π.Δ.Δ. η αλλou φιcρεα τoυ δημooioυ τομl€α η οε uπηρεoiα η φoρεα τηg Ευριυπαi.κξE.Εvωoηg 
η o-ε δlεθvη oργαvιoμι: oτov oπο[o μετεγεl η Ελλαδα, κατα τlg δlαταξε|ζ ToUαρθρoυ 51 παρ. 3 του Yπαλληλlκo0 Kιilδlκα (Y K ) Δεv λoγiζεταr επΙo.ηg γrα βαθμoλoγrκξεξελlξη o xρovοg αδεlαg ιlvευ απoδoxΦv dωg δuo ι1τη κατti τrE δlαrαξε|ζ τoU αρΘρoυ 51παρ. 2 τoυ Y.K., καθιil6 Kα| o iδloq xρovoζ γlα αvατρoφη τεκvoυ κατα τlE δlαταξεlq τoυπρΦτoυ εδαφ[oυ Τηζ παρ. 1 τoυ αρΘρoυ 53 τoυ Y.K.

Επloημαivεταl oμωζ, οτr δrdoτημα τρlΦv μηvΦv Τηζ αδειαE αuτηg με πλξρειgαπoδox6g σTηV περ[πτωoη γεvvηoηg τρiτoυ παιδlo0 καl αvω πoU Xoρηγε[ταt κατα τlgδtατdξειg ToU δε,τερou εδαφioυ Tηζ παρ, 1 τoυ αρΘρoυ 53 ToU Y.K. λoγiζεταl YlαβαΘμoλoγlκη εξελrξη.

Επroημαivεταt επ[oηg, 6τt δεv παρε1εταl δυvατ6τητα αφαiρεoηg τou εvoE μηvog ιivευαπoδoxΦv κατα ημερoλoγlακo fτoE Kαl υπoλoγlαμo0 IoU ωζ xρovoυ πραγματlκηgυπηρεoiαE Ylα Tη βαΘμoλoγlκη εξελlξη, oε αvτiθεση με τη μloΘoλoγlκη εξελlξη TT.U uπαρxειεlδlκη πρoβλεψη oτo N. 3205/2003 (Φ.E.K. 297 τ.A,)dρΘρo 15 παρ. 2 εδ. γ ( oxετ.: To μεαρtΘ. ΔlΔΑΔ/ Φ.53/ g25Ι 173BB/ 23.g'2o05 εγγραφo Γ.Γ' ΔημoolαE ΔroiκηαηE Kα|l-iλεκτρovl κηE ΔlακυβερvηoηE).

Bαo.ιζoμεvot σTα αvωτdρω, παρακαλo0με γrα τlE εvθργεlεq oαE ωζ πρoζ τη βαΘμoλoγrκξεvταξη τηg πρoUπηρεoiαg πoU ]Tρoσφ€ρΘηκε με TηV lδ16τητα τoυ αvαπληρωTη η τoυωρoμloΘfoυ τωv ηδη δloρloΘdvτωv εKπαtδευτlκΦv oτη δημooια εκπαiδευoη κατα ΤΙζδιαταξεlg τoυ dρΘρoυ 5 παρ. 7 τoυ N. 3848/2O1ο (Φ.Ε.K .71 τ. A').
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