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Κ.Γ.Π. 136/2019

Αξηζκόο 136
Οη πεξί Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ (Αλαγλώξηζε Τπεξεζίαο, Πξνϋπεξεζίαο θαη Σερληθήο Πείξαο γηα
θνπνύο Γηνξηζκνύ, Πξναγωγήο θαη Πξνζαπμήζεωλ) Καλνληζκνί ηνπ 2019, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην
Τπνπξγηθό πκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 76 ηωλ πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νόκωλ ηνπ 1969
έωο 2019, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεωο ζηε
Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ ηωλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989
όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ 1990 κέρξη 3(Η) ηνπ 2010).
ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΖΜΟΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1969 ΔΧ 2019
________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 76
10 ηνπ 1969
67 ηνπ 1978
53 ηνπ 1979
4 ηνπ 1985
100 ηνπ 1985
168 ηνπ 1986
65 ηνπ 1987
129 ηνπ 1987
157 ηνπ 1987
162 ηνπ 1987
180 ηνπ 1987
245 ηνπ 1987
76 ηνπ 1988
107 ηνπ 1988
234 ηνπ 1988
105 ηνπ 1990
135 ηνπ 1991
151 ηνπ 1991
251 ηνπ 1991
12 ηνπ 1992
50(Η) ηνπ 1992
78(Η) ηνπ 1992
80(Η) ηνπ 1992
81(Η) ηνπ 1992
116(Η) ηνπ 1992
40(Η) ηνπ 1993
46(Η) ηνπ 1993
8(Η) ηνπ 1994
37(Η) ηνπ 1994
26(Η) ηνπ 1995
72(Η) ηνπ 1995
25(Η) ηνπ 1996
43(Η) ηνπ 1996
110(Η) ηνπ 1996
42(Η) ηνπ 1997
88(Η) ηνπ 1997
5(Η) ηνπ 1998
23(Η) ηνπ 1998
46(Η) ηνπ 1998
57(Η) ηνπ 1998
79(Η) ηνπ 1998
12(Η) ηνπ 1999
30(Η) ηνπ 1999
44(Η) ηνπ 1999
84(Η) ηνπ 1999
157(Η) ηνπ 1999
31(Η) ηνπ 2000
48(Η) ηνπ 2000
83(Η) ηνπ 2000
131(Η) ηνπ 2000
13(Η) ηνπ 2001
21(Η) ηνπ 2001

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 76
ησλ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1969 έσο 2019, εθδίδεη ηνπο
αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:
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162(Η) ηνπ 2001
163(Η) ηνπ 2001
135(Η) ηνπ 2002
207(Η) ηνπ 2002
17(Η) ηνπ 2003
113(Η) ηνπ 2003
44(Η) ηνπ 2004
80(Η) ηνπ 2004
100(Η) ηνπ 2006
36(Η) ηνπ 2007
52(Η) ηνπ 2007
84(Η) ηνπ 2008
21(Η) ηνπ 2010
93(Η) ηνπ 2010
21(Η) ηνπ 2011
24(Η) ηνπ 2011
195(I) ηνπ 2011
76(I) ηνπ 2012
164(I) ηνπ 2012
8(I) ηνπ 2014
76(I) ηνπ 2014
101(I) ηνπ 2015
127(I) ηνπ 2015
128(I) ηνπ 2015
185(I) ηνπ 2015
48(Η) ηνπ 2016
74(Η) ηνπ 2016
19(Η) ηνπ 2017
61(Η) ηνπ 2017
68(I) ηνπ 2018
54(Η) ηνπ 2019.
πλνπηηθφο
ηίηινο.
Δξκελεία.

Αλαγλσξηζκέλε
ππεξεζία ή
πξνυπεξεζία.

ΜΔΡΟ Η-ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ (Αλαγλψξηζε
Τπεξεζίαο, Πξνυπεξεζίαο θαη Σερληθήο Πείξαο γηα θνπνχο Γηνξηζκνχ, Πξναγσγήο θαη
Πξνζαπμήζεσλ) Καλνληζκνί ηνπ 2019.
2.(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ Καλνληζκψλ απηψλ, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά«εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο» ζεκαίλεη απηφλ πνπ θαηέρεη νπνηαδήπνηε ζέζε γηα ηελ πιήξσζε ηεο
νπνίαο αξκφδηα είλαη ε Δπηηξνπή·
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκν ηνπ 1969, φπσο απηφο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
«ζρνιείν» ζεκαίλεη δεκφζην ή ηδησηηθφ ζρνιείν εγγεγξακκέλν σο ηέηνην θαη πεξηιακβάλεη
λεπηαγσγείν, πνπ είλαη εγγεγξακκέλν σο ηέηνην, αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηλζηηηνχην ή θξνληηζηήξην
ή επηκνξθσηηθφ θέληξν.
«ρνιή Αλψηεξεο ή Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο» ζεκαίλεη ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αλψηεξεο ή
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία ή ζην εμσηεξηθφ θαη αλαγλσξίδεηαη σο
ηέηνην απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία
ιεηηνπξγεί θαη ζην νπνίν γίλνληαη δεθηά κφλν πξφζσπα πνπ απνθνίηεζαλ απφ ζρνιείν κέζεο
εθπαίδεπζεο εμαεηνχο ηνπιάρηζην δηάξθεηαο θνίηεζεο ή πνπ θαηέρνπλ άιιν ηζνδχλακν πξνζφλ
θαη ζην νπνίν νη θιάδνη ζπνπδψλ έρνπλ δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο πιήξνπο
θνίηεζεο ή, ζηελ πεξίπησζε κεξηθήο θνίηεζεο, δηάξθεηα πνπ αληηζηνηρεί κε έλα πιήξεο
αθαδεκατθφ έηνο θαη απνιήγνπλ ζε αθαδεκατθά ή επαγγεικαηηθά πξνζφληα αλψηεξα απφ εθείλα
ησλ ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο.
(2) Όξνη νη νπνίνη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά ζηνπο Καλνληζκνχο απηνχο έρνπλ ηελ έλλνηα ηελ
νπνία απνδίδεη ζε απηνχο ν πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκνο ηνπ 1969 φπσο
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
3. (1) Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην Νφκν θαη ηεξνπκέλσλ
ησλ ππφινηπσλ πξνλνηψλ ησλ Καλνληζκψλ απηψλ, αλαγλσξηζκέλε ππεξεζία ή πξνυπεξεζία γηα
ζθνπνχο δηνξηζκνχ, πξναγσγήο θαη πξνζαπμήζεσλ ινγίδεηαη φηη πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ
εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, εθφζνλ είλαη ππεξεζία ή πξνυπεξεζία:
(α)

ε δεκφζην ζρνιείν δεκνηηθήο ή κέζεο εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ ή ηεο Διιάδαο·

(β)

ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζρνιείν ηεο Κχπξνπ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, ην νπνίν ζα αλαγλσξηζηεί κε
απφθαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ·

(γ)

ζε δηδαθηηθά θαζήθνληα ζε δεκφζηα ζρνιή ή ηδησηηθή ζρνιή αλψηεξεο ή αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ·
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(δ)

Πξνζαπμήζεηο γηα
πξνυπεξεζία
δαζθάινπ ή
θαζεγεηή ζε
θαηψηεξε
κηζζνδνηηθή
θιίκαθα.

ζε δηδαθηηθά θαζήθνληα ζε ζρνιή αλψηεξεο ή αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ
αλαγλσξηζκέλε σο ηέηνηα ζηε ρψξα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί.
(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, «πξνυπεξεζία» ζεκαίλεη ηελ εθπαηδεπηηθή
πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ κεηά ηελ απφθηεζε ησλ πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ην δηνξηζκφ ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζηε δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ζπλερή ή
δηαθεθνκκέλε ζε κφληκε ή έθηαθηε βάζε ή κε ζχκβαζε ή κε αληηθαηάζηαζε, κε πιήξε ή κεξηθή
απαζρφιεζε, αιιά δελ πεξηιακβάλεη ρξνληθή πεξίνδν δηδαζθαιίαο ζε εληζρπηηθά ή
θξνληηζηεξηαθνχ ηχπνπ καζήκαηα:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο ή πξνυπεξεζίαο ζε βάζε κεξηθήο
απαζρφιεζεο, ν ρξφλνο ηεο απαζρφιεζεο απηήο ππνινγίδεηαη σο εμήο:
(i) Αλ ε απαζρφιεζε δελ ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο πεξηφδνπο ηελ εβδνκάδα, ν ρξφλνο ηεο
απαζρφιεζεο αγλνείηαη·
(ii) αλ ε απαζρφιεζε ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο, αιιά δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα πεξηφδνπο ηελ
εβδνκάδα, ππνινγίδεηαη ην έλα ηξίην ηνπ ρξφλνπ ηεο απαζρφιεζεο·
(iii) αλ ε απαζρφιεζε ππεξβαίλεη ηηο δέθα, αιιά δελ ππεξβαίλεη ηηο δεθανθηψ πεξηφδνπο ηελ
εβδνκάδα, ππνινγίδνληαη ηα δχν ηξίηα ηνπ ρξφλνπ ηεο απαζρφιεζεο·
(iv) αλ ε απαζρφιεζε ππεξβαίλεη ηηο δεθανθηψ πεξηφδνπο ηελ εβδνκάδα, ππνινγίδεηαη
νιφθιεξνο ν ρξφλνο ηεο απαζρφιεζεο.
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 11, ζε θακηά πεξίπησζε δελ
κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνληαη, γηα ζθνπνχο πξναγσγήο θαη πξνζαπμήζεσλ, πεξηζζφηεξα απφ
νθηψ ζπλνιηθά έηε, εμαηξνπκέλεο ηεο πξνυπεξεζίαο ζε δεκφζηα ζρνιεία δεκνηηθήο ή κέζεο
εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ.
4. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ε κηζζνδνζία εθπαηδεπηηθνχ
ιεηηνπξγνχ πνπ δηνξίδεηαη σο θαζεγεηήο κε πξνυπεξεζία δαζθάινπ ή θαζεγεηή ζε ρακειφηεξε
θιίκαθα θαζνξίδεηαη κε ηελ παξαρψξεζε ζε απηφλ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί κε ηα ρξφληα ηεο
πξνυπεξεζίαο ηνπ θαη ζην χςνο ηεο πξνζαχμεζεο ηεο κηζζνδνηηθήο θιίκαθαο ηεο ελ ιφγσ
πξνεγνχκελεο ζέζεο ηνπ.

Αλαγλσξηζκέλε
ηερληθή πείξα.

5.(1) ε εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο ζρνιείσλ κέζεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζε θαζεγεηέο
κέζεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο παξέρεηαη κηα πιήξεο
πξνζαχμεζε γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ρξφληα ηερληθήο πείξαο ηελ νπνία έρνπλ θαη κηζή
πξνζαχμεζε γηα θαζέλα απφ ηα ππφινηπα ρξφληα ηέηνηαο πείξαο, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε δελ
κπνξνχλ λα παξαρσξνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ νθηψ ζπλνιηθά πξνζαπμήζεηο:
Ννείηαη φηη, φζνλ αθνξά ζηνπο ήδε ππεξεηνχληεο κφληκνπο ή έθηαθηνπο ή κε ζχκβαζε
εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο δελ παξαρσξνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ έμη ζπλνιηθά πξνζαπμήζεηο:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, δελ παξέρεηαη πξνζαχμεζε γηα ηερληθή πείξα πνπ απνθηάηαη κεηά ην
κφληκν δηνξηζκφ ζηε δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία.
(2) (α)
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ, «ηερληθή πείξα» ζεκαίλεη πείξα πνπ
απνθηήζεθε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ εθπαηδεπηή ή ηνπ Καζεγεηή ηνπ
ρεδηαζκνχ θαη Σερλνινγίαο ή Σερλνινγίαο κε ηαθηηθή θαη πιήξε απαζρφιεζε ζε
αλάινγε κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ εξγαζία.
(β) Ζ ηερληθή πείξα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ζηνηρεία πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηελ
αξκφδηα αξρή. Πξνζαπμήζεηο παξαρσξνχληαη κφλν γηα ηερληθή πείξα ε νπνία δελ
απνηειεί, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ππεξεζίαο, απαξαίηεην πξνζφλ γηα δηνξηζκφ.

Πξνυπνζέζεηο γηα
αλαγλψξηζε
ππεξεζίαο
πξνυπεξεζίαο ή
ηερληθήο πείξαο.

6.(1) Οη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ, θαηά ην δηνξηζκφ ηνπο ή κέζα ζε
δηάζηεκα ηξηψλ ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ κφληκνπ δηνξηζκνχ ηνπο, φια ηα έγγξαθα πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο (α), (β), (γ) θαη
(δ), ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 3 ή ηερληθήο πείξαο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
Καλνληζκνχ 5.
(2) Πξνυπεξεζία ή ηερληθή πείξα γηα ηελ νπνία δελ ππνβάιινληαη επαξθή θαη πιήξε ζηνηρεία
κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο (1), δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί.
(3) Ζ αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο ή ηερληθήο πείξαο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο.
(4) Οη πξνζαπμήζεηο γηα αλαγλσξηζκέλε ππεξεζία, πξνυπεξεζία ή ηερληθή πείξα παξέρνληαη
απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην κήλα κέζα ζηνλ νπνίν ππνβάιινληαη πιήξε θαη
επαξθή έγγξαθα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαγλψξηζε.
7. Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 3 θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ νηθείσλ
ζρεδίσλ ππεξεζίαο, νπνηαδήπνηε άζθεζε ζπλδηθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθπαηδεπηηθνχ
ιεηηνπξγνχ, έλαληη παξαρψξεζεο δηεπθνιχλζεσλ θαη κείσζεο δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ζην πιαίζην
ζπκθσλίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ κε ηηο αλαγλσξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, λννπκέλνπ φηη εγθξίλεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ινγίδεηαη γηα
ζθνπνχο δηνξηζκνχ, πξναγσγήο θαη πξνζαπμήζεσλ σο ππεξεζία ζηε ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη
νξγαληθά.

Απφζπαζε θαη
παξαρψξεζε
ππεξεζηψλ.
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Πξνυπεξεζία ζηε
δεκφζηα
ππεξεζία.

8. (α)

Υσξίο λα επεξεάδνληαη νη πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 3, πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθνχ
ιεηηνπξγνχ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζηε δεκφζηα ππεξεζία δε ινγίδεηαη σο ππεξεζία γηα
ζθνπνχο δηνξηζκνχ, πξναγσγήο θαη πξνζαπμήζεσλ.

(β)

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κηζζνδνζίαο απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ εθαξκφδνληαη,
ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, φζα ηζρχνπλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία.

Άδεηα ρσξίο
απνιαβέο.

9. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο βξίζθεηαη κε άδεηα ρσξίο
απνιαβέο δε ινγίδεηαη σο ππεξεζία, εθηφο εάλ ε άδεηα απηή ρνξεγήζεθε γηα ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο.

Μεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο.

10. Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο πνπ απαηηείηαη γηα πξναγσγή, ρξνληθή
πεξίνδνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή άιιε κεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ, κεηά ηελ
παξνρή εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, πνπ νδήγεζε ζε απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ή ηίηινπ ή
άιινπ παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο ή ηίηινπ ζε ζέκα ζπλαθέο κε ηα θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ιεηηνπξγνχ, ινγίδεηαη σο ππεξεζία ή πείξα κέρξη πέληε έηε θαη’ αλψηαην φξην, κε βάζε ηνλ
θαλνληθά απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ απφθηεζή ηνπ, ζηε ζέζε ή ζηηο ζέζεηο πνπ θαηείρε ν
εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο θαηά ηελ πην πάλσ ρξνληθή πεξίνδν, εθφζνλ ην δίπισκα ή ν ηίηινο πνπ
απνθηήζεθε δε ζεσξείηαη απαξαίηεην πξνζφλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ππεξεζίαο ηεο ακέζσο
αλψηεξεο ζέζεο.

Έλαξμε ηεο
ηζρχνο ησλ
παξφλησλ
Καλνληζκψλ,
θαηάξγεζε θαη
επηθπιάμεηο.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην
Μέξνο (Η):
19.12.2019.
23.7.2010.

11. (1) Γηα εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ ή θαη
δηνξίδνληαη ή έρνπλ δηνξηζηεί απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ, ηζρχνπλ νη πεξί Δθπαηδεπηηθψλ
Λεηηνπξγψλ (Καζνξηζκφο Αλαγλσξηζκέλεο Τπεξεζίαο γηα θνπνχο Γηνξηζκνχ, Πξναγσγήο θαη
Πξνζαπμήζεσλ) Καλνληζκνί ηνπ 1997 έσο 2010 θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρχ γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο ηνπ πίλαθα δηνξηζηέσλ απφ ηελ 1.9.2020:
Ννείηαη φηη, ζε εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο πνπ δηνξίδνληαη ζε κφληκε ζέζε ή γηα πξψηε θνξά κε
ζχκβαζε απφ ηελ 1.9.2020 απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ, αλαγλσξίδνληαη γηα ζθνπνχο
πξνζαπμήζεσλ θαη πξναγσγήο κέρξη 8 έηε πξνυπεξεζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηα έηε πνπ
αλαγλσξίζηεθαλ ζηνλ πίλαθα γηα ζθνπνχο δηνξηζκνχ.
(2) Γηα εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηνξηζίκσλ ή δηνξίδνληαη
ή έρνπλ δηνξηζηεί απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζίκσλ νη παξφληεο Καλνληζκνί ινγίδεηαη φηη ηίζεληαη ζε ηζρχ
απφ ηελ 1.9.2018:
Ννείηαη φηη, απφ ηελ 1.9.2018 κέρξη ηελ 31.8.2020, ε πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ
δηνξίδνληαη απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζίκσλ, αλαγλσξίδεηαη γηα ζθνπνχο πξναγσγήο θαη
πξνζαπμήζεσλ, κε ηεξνπκέλεο ηεο δεχηεξεο επηθχιαμεο ηνπ Καλνληζκνχ 3(2) ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο πνπ δηνξίδνληαη ζε κφληκε ζέζε ή γηα πξψηε
θνξά κε ζχκβαζε απφ ηελ 1.9.2020 απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζίκσλ, αλαγλσξίδνληαη γηα ζθνπνχο
πξνζαπμήζεσλ θαη πξναγσγήο κέρξη 8 έηε πξνυπεξεζίαο.
(3) Γηα ζθνπνχο κηζζνδνζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ηνπ πίλαθα δηνξηζηέσλ ή
δηνξηζίκσλ νη νπνίνη ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπο εκεξνκελία
απαζρνινχληαλ σο ζπκβαζηνχρνη ζηε δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ε κηζζνδνζία ηνπο
θαζνξίδεηαη θαη’ αλαινγία ηνπ Καλνληζκνχ 11 ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (Απνιαβέο,
Δπηδφκαηα θαη άιια Οηθνλνκηθά Χθειήκαηα ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ) Καλνληζκψλ.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα Σξίην,
Μέξνο (Η):
23.06.1995
6.12.1996
9.06.2000
23.07.2004
9.12.2005
6.04.2012
13.10.2017
13.10.2017
20.10.2017
12.10.2018.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα Σξίην,
Μέξνο (Η):
19.12.1997
23.07.2010.

(4) Οη πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δελ επεξεάδνπλ ην θχξνο απφθαζεο ή πξάμεο ε
νπνία εθδφζεθε ή έγηλε δπλάκεη ησλ θαηαξγνχκελσλ Καλνληζκψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
αλαγλσξίζηεθε νπνηαδήπνηε ππεξεζία εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ σο ππεξεζία γηα ζθνπνχο
δηνξηζκνχ, πξναγσγήο ή πξνζαπμήζεσλ.
(5) Οη πεξί Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ (Καζνξηζκφο Αλαγλσξηζκέλεο Τπεξεζίαο γηα θνπνχο
Γηνξηζκνχ, Πξναγσγήο θαη Πξνζαπμήζεσλ) Καλνληζκνί ηνπ 1997 έσο 2010 θαηαξγνχληαη ηελ
31.8.2020.

