http://kesyp-lamias.info
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του νοµοσχεδίου : «Αναβάθµιση του ρόλου του
Εκπαιδευτικού - Καθιέρωση Κανόνων Αξιολόγησης και Αξιοκρατίας στην
Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
1. Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού συντάσσονται
από το Α.Σ.Ε.Π., κατά κλάδο και ειδικότητα, οι τελικοί πίνακες κατάταξης
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Πίνακες
Επιλογής Εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση –
Π.Ε.Ε.Π.∆.Ε.), στους οποίους εντάσσονται όσοι συγκέντρωσαν τη βαθµολογική
βάση στο διαγωνισµό αυτόν ή σε έναν τουλάχιστον από τους δύο
προηγούµενους διαγωνισµούς.
Η σειρά κατάταξης των µετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις
µονάδες που συγκέντρωσαν στο διαγωνισµό, από ακαδηµαϊκά κριτήρια, από την
προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και από κοινωνικά κριτήρια ως ακολούθως:
(α) Μονάδες από το διαγωνισµό:
Υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στο
διαγωνισµό ή σε έναν από τους δύο προηγούµενους διαγωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π..
Αν ο υποψήφιος συγκέντρωσε τη βαθµολογική βάση σε περισσότερους
διαγωνισµούς, λαµβάνεται υπόψη εκείνος στον οποίο συγκέντρωσε την
υψηλότερη βαθµολογία.
(β) Ακαδηµαϊκά κριτήρια:
Ο βαθµός του πτυχίου: για πτυχία µε βαθµολογική κλίµακα από ένα (1) έως
δέκα (10) υπολογίζεται µία (1) µονάδα για κάθε βαθµό του πτυχίου πάνω από
το βαθµό πέντε (5), καθώς και κλάσµατα αυτής µε αναγωγή στο δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίµακα είναι διαφορετική, ο βαθµός
υπολογίζεται µε αναγωγή στην κλίµακα αυτή.
Η γλωσσοµάθεια: δύο (2) µονάδες για την άριστη, µιάµιση (1,50) για την
πολύ καλή και µία (1) µονάδα για την καλή γνώση ξένης γλώσσας, η οποία
αποδεικνύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των
δηµοσίων υπαλλήλων. ∆εν παρέχονται µονάδες για τη γνώση δεύτερης ξένης
γλώσσας ή ξένης γλώσσας που αποτελεί ειδικό προσόν διορισµού.
Η πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως
αποδεικνύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των
δηµοσίων υπαλλήλων, ή οι πιστοποιηµένες δεξιότητες στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1: µία (1) µονάδα. ∆εν
παρέχονται µονάδες για τη γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή που
πιστοποιείται από τίτλο σπουδών που αποτελεί ειδικό προσόν διορισµού.
Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήµες της αγωγής ή σε γνωστικό
αντικείµενο σχετικό µε τα µαθήµατα που διδάσκονται στην ίδια βαθµίδα
εκπαίδευσης: δυόµιση (2,50) µονάδες.
Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού
έτους στο γνωστικό αντικείµενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία
διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: δύο (2) µονάδες.
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Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού έτους
στη διδακτική του γνωστικού αντικειµένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την
οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήµες της αγωγής: δυόµιση (2,50)
µονάδες.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο του κλάδου ή
της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) µονάδες.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος στη διδακτική του γνωστικού αντικειµένου
του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις
επιστήµες της αγωγής: πέντε (5) µονάδες.
Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εφαρµόζονται και για τους τίτλους
που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση.
Σε περίπτωση υποψηφίου που έχει διδακτορικό και µεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο
επιστηµονικό αντικείµενο, µοριοδοτείται µόνο το διδακτορικό δίπλωµα.
(γ) Πραγµατική εκπαιδευτική προϋπηρεσία:
- Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 µήνες: 0,10 µονάδες για κάθε µήνα
- Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 µήνες: 0,15 µονάδες για κάθε µήνα
- Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 µήνες: 0,20 µονάδες για κάθε µήνα
- Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 µήνες: 0,30 µονάδες για κάθε µήνα
- Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 µήνες: 0,35 µονάδες για κάθε µήνα
- Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 µήνες: 0,40 µονάδες για κάθε µήνα
Το ανώτατο συνολικό όριο µονάδων από προϋπηρεσία είναι 16,80 µονάδες.
Λαµβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγµατικής εκπαιδευτικής
προϋπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου
6 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) και της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν.
3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως ισχύουν. Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας µε
µειωµένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο εκάστοτε υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο
ωράριο διδασκαλίας.
(δ) Κοινωνικά κριτήρια:
- Η µόνιµη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία
ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία: επτά (7)
µονάδες
- Η µόνιµη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) µονάδες
- Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν
τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: δέκα (10) µονάδες
- Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν
τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: πέντε (5) µονάδες.
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