ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3
Βαθμόσ Αςφαλείασ :
Να διατηρηθεί μζχρι :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
--ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ,
ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ,
ΣΜΗΜΑΣΑ Αϋ
--Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρζα Παπανδρζου 37
Σ.Κ. - Πόλθ: 151 80 - Μαροφςι
Πληροφορίεσ-Σηλζφωνα Α/θμιασ Εκπ/ςησ:
Αβραντίνθσ Δ.
210 344 3327
Αραγιϊργθ Α.
210 344 2279
Γϊρου Ε.
210 344 3316
Καλτςά Χ.
210 344 3304
Κρόμπα Μ.
210 344 3327
Φυτουράκθ Ν. 210 344 2566

Μαροφςι, 15.01.2014
Αρ. Πρωτ.: 4747/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟ:

Σισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
(Ζδρεσ τουσ)

KOIN.: 1. Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ
(Ζδρεσ τουσ)
2.

Ι.Σ.Τ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΣΟ»

E-mail : t09ppe1a@minedu.gov.gr
Fax: 210 344 2582
Πληροφορίεσ-Σηλζφωνα Β/θμιασ Εκπ/ςησ:
Χουρδάκθσ Ε.
ΠΕ02:
χινάσ Χ.
Παπαπαναγιϊτου Δ.
ΠΕ03 & ΠΕ04:
Αντωναρόπουλοσ Π.
Ακαναςοποφλου Β.
ΠΕ14:
Γιαννακοφ Α.
ΠΕ15:
Σρικαλίτθ Α. - Κουτςοφκου Κ.
ΠΕ17 & ΠΕ18: Δρακονταειδι Δ. - Φλϊτςιου Α.

210 344 3426
210 344 2311
210 344 3345
210 344 3072
210 344 3117
210 344 3072
210 344 3373
210 344 2265

E-mail : t09pde1@minedu.gov.gr
Fax: 210 344 2867
ΘΕΜΑ : Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ εκπαιδευτικϊν κλάδων Α/κμιασ και Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ για ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ διοριςμϊν ςχολικοφ ζτουσ 2013-2014 - Κατάρτιςθ
οριςτικϊν πινάκων: i) αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν με πραγματικι προχπθρεςία (ποςοςτό
40%), ii) 24μινου και iii) 30μινου.
Σο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, προκειμζνου να καλφψει κενζσ οργανικζσ κζςεισ
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των κλάδων ΠΕ70-Δαςκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών τθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
και ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ14.04 Γεωπόνων-Δαςολογίασ και
Φυς. Περιβάλλοντοσ, ΠΕ15 Οικιακήσ Οικονομίασ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγων-Ναυπηγών
ΑΕΣΕΜ/ΣΕΙ/ΚΑΣΕΕ-Σεχνολόγων Ενεργ.Σεχν. (με κατεφθυνςη Ενεργειακοφ Μηχανολόγου), ΠΕ17.03
Ηλεκτρολόγων ΑΕΣΕΜ/ΣΕΙ/ΚΑΣΕΕ-Σεχνολόγων Ενεργ.Σεχν. (με κατεφθυνςη Ενεργειακοφ
Ηλεκτρολόγου), ΠΕ18.18 Οχημάτων ΣΕΙ και ΠΕ18.23 Ναυτ. Μαθημ. (Πλοιάρχων) τθσ Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014, προτίκεται να προβεί ςτο διοριςμό μόνιμων εκπαιδευτικϊν
των εν λόγω κλάδων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 1, 2, 8 & 9 του άρθρου 9 του ν.3848/2010
(ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Αϋ) ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ.2 του άρκρου 5 του ν.3687/2008 (ΦΕΚ
159/01.08.2008 τ.Αϋ), ςτο πλαίςιο τθσ αρικμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/164/28947/20.12.2013 Εγκριτικισ
απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ παρ.1 του άρκρου 2 τθσ Πράξθσ Τπουργικοφ υμβουλίου 33/2006, όπωσ
ιςχφει.
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Εν όψει των ανωτζρω, ζχουν ιδθ αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα http://e-aitisi.sch.gr/
προςωρινοί πίνακεσ διοριςμϊν των ανωτζρω κλάδων, ωσ ακολοφκωσ:
Πίνακασ

Ενιαίοσ Πίνακασ με πραγματική
προχπηρεςία
(πραγματικι προχπθρεςία ζωσ και
30.06.2010)

Πίνακασ 24μήνου
(24 μινεσ πραγματικισ προχπθρεςίασ ζωσ
και 30.06.2010 και ταυτόχρονα μία
τουλάχιςτον επιτυχία ςε διαγωνιςμό
εκπαιδευτικϊν του Α..Ε.Π.)
Πίνακασ 30μήνου
(30 μινεσ πραγματικισ προχπθρεςίασ ζωσ
και 30-06-2008)

Κλάδοσ
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ14.04
ΠΕ15
ΠΕ17.02

Νθπιαγωγϊν
Δαςκάλων
Γεωπόνων-Δαςολογίασ και Φυς. Περιβάλλοντοσ
Οικιακισ Οικονομίασ
Μθχανολόγων-Ναυπθγϊν ΑΕΣΕΜ/ΣΕΙ/ΚΑΣΕΕΣεχνολόγων Ενεργ. Σεχν. (με κατεφκυνςθ
Ενεργειακοφ Μθχανολόγου)
ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΕΣΕΜ/ΣΕΙ/ΚΑΣΕΕ-Σεχνολόγων
Ενεργ. Σεχν. (με κατεφκυνςθ Ενεργειακοφ
Ηλεκτρολόγου)
ΠΕ18.18 Οχθμάτων ΣΕΙ
ΠΕ18.23 Ναυτ. Μακθμ. (Πλοιάρχων)
ΠΕ02 Φιλολόγων
ΠΕ03 Μακθματικϊν
ΠΕ04.02 Χθμικϊν
ΠΕ03 Μακθματικϊν

θμειϊνεται ότι ςτουσ εν λόγω πίνακεσ ζχουν ενταχκεί αυτοδικαίωσ αποκλειςτικά και μόνο
οι εγγεγραμμζνοι – ςε εφαρμογι τθσ αρικμ. 111192/Δ1/09.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκυκλίου –
ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2013-2014 του οικείου κλάδου με προχπθρεςία
προςφερκείςα ζωσ και 30.06.2010, που πλθροφν τισ κατά περίπτωςθ προχποκζςεισ των
διατάξεων του άρκρου 9 του ν.3848/2010 (βλ. Παράρτθμα – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ).

Καλοφνται οι εκπαιδευτ ικοί που δεν περιλαμβάνονται ςτουσ, κατά τα
ανωτζρω, αναρτθμζνουσ προςωρινοφσ πίνακεσ υποψθφίων για μόνιμο διοριςμό
ςχολικοφ ζτουσ 2013 -2014 αλλά εμπίπτουν ςτισ κατά περίπτωςθ αναφερόμενεσ
ςτο Παράρτθμα του παρόντοσ εγγράφου νομικζσ διατάξεισ , να εκδηλώςου ν
ςχετικό ενδιαφζρον υποβάλλοντασ αίτηςη με την παροφςα διαδικαςία .
Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων : α π ό 1 6 . 0 1 . 2 0 1 4 μ ζ χ ρ ι 2 0 . 0 1 . 2 0 1 4

Για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ, δεν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ εντφπου, αλλά
κακίςταται επιβεβλθμζνθ θ φυςικι παρουςία του υποψθφίου ι του νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου
αντιπροςϊπου ςε μία
α) εκ των Δ/νςεων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΠΕ60Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δαςκάλων ι
β) εκ των Δ/νςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ των λοιπϊν κλάδων,
ιτοι: ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ14.04 Γεωπόνων-Δαςολογίασ
και Φυς. Περιβάλλοντοσ, ΠΕ15 Οικιακήσ Οικονομίασ, ΠΕ17.02 Μηχανολόγων-Ναυπηγών
ΑΕΣΕΜ/ΣΕΙ/ΚΑΣΕΕ-Σεχνολόγων Ενεργ.Σεχν. (με κατεφθυνςη Ενεργειακοφ Μηχανολόγου),
ΠΕ17.03 Ηλεκτρολόγων ΑΕΣΕΜ/ΣΕΙ/ΚΑΣΕΕ-Σεχνολόγων Ενεργ.Σεχν. (με κατεφθυνςη
Ενεργειακοφ Ηλεκτρολόγου), ΠΕ18.18 Οχημάτων ΣΕΙ και ΠΕ18.23 Ναυτ. Μαθημ. (Πλοιάρχων),
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προκειμζνου να γίνει θ απαραίτθτθ ταυτοποίθςθ ςτοιχείων και να καταχωριςτεί από τον
εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο θ ςχετικι αίτθςθ ςτο ειδικά διαμορφωμζνο πεδίο του
Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ καταχϊριςθσ, ο υποψιφιοσ παραλαμβάνει
μθχανογραφθμζνο ζντυπο τθσ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ
διοριςμϊν ςχολικοφ ζτουσ 2013-2014, υπογεγραμμζνο από τον αρμόδιο υπάλλθλο θλεκτρονικισ
καταχϊριςθσ τθσ αίτθςθσ.
ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Κατά τθν εμφάνιςι του ςτθν οικεία Δ/νςθ Π.Ε. ι Δ.Ε. ο υποψιφιοσ οφείλει να
προςκομίηει – πζραν τθσ φωτοτυπίασ δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου – και επικυρωμζνο
αντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, κατά τα αναφερόμενα ςτθν αρικμ.
111192/Δ1/09.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκφκλιο (βλ. ΜΕΡΟ Βϋ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ-Απαιτοφμενα
Δικαιολογθτικά ςελ.20), κακϊσ και βεβαιϊςεισ για τυχόν προχπθρεςία που δεν είναι
καταχωριςμζνθ ςτο Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα.
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ :

1. τουσ εν λόγω προςωρινοφσ πίνακεσ – και αποκλειςτικά όςον αφορά ςτθν τρζχουςα
διαδικαςία μόνιμων διοριςμϊν ςχολ. ζτουσ 2013-2014 – ζχουν ςυμπεριλθφκεί και οι
εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προζβθςαν αυτοβοφλωσ ςε απενεργοποίθςθ τθσ αίτθςθσ αναπλθρωτι
ςχολικοφ ζτουσ 2013-2014 (βλ. Μζροσ Βϋ- Κεφ. Γϋ, παρ.3, ςελ.19 τθσ ανωτζρω εγκυκλίου).
2. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν εντάχκθκαν ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν ςε εφαρμογι των
διατάξεων τθσ παρ.17 του άρκρου 59 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Αϋ) περί κυρϊςεων
αναπλθρωτϊν ςε περίπτωςθ μθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ι παραίτθςθσ, μποροφν να ενταχκοφν ςτουσ
πίνακεσ υποψθφίων για μόνιμο διοριςμό εφόςον εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ υποβάλλοντασ
ςχετικι αίτθςθ με τθν παροφςα διαδικαςία.
3. Δεν παραλαμβάνονται αιτιςεισ/ενςτάςεισ (επαν)εξζταςθσ των μορίων πραγματικισ
προχπθρεςίασ επί των αναρτθμζνων, με τθν παροφςα, προςωρινϊν πινάκων, δεδομζνου ότι θ όλθ
διαδικαςία ζχει ολοκλθρωκεί με τθν κφρωςθ των οικείων πινάκων αναπλθρωτϊν του τρζχοντοσ
ςχολικοφ ζτουσ.
4. Με το πζρασ τθσ οριηόμενθσ διά τθσ παροφςθσ προκεςμίασ, κα καταρτιςτοφν και αναρτθκοφν
ςτθν ιςτοςελίδα http://e-aitisi.sch.gr οι οριςτικοί πίνακεσ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν με
πραγματικι προχπθρεςία και οι πίνακεσ 24μινου και 30μινου. Θα ακολουκιςουν, ανά βακμίδα
εκπαίδευςθσ, ςχετικζσ εγκφκλιοι για τθν υποβολι αιτιςεων-προτιμιςεων περιοχϊν διοριςμοφ ανά
κλάδο/ειδικότθτα.
5. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τα τυπικά προςόντα ανά κλάδο, τθν προχπθρεςία που δφναται να
αναγνωριςκεί αλλά και γενικότερεσ πλθροφορίεσ/νομικζσ διατάξεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν
αρικμ. 111192/Δ1/09.08.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) εγκφκλιο, ενϊ ειδικότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με
τον αρικμό των διοριηόμενων εκπαιδευτικϊν ανά κλάδο και πίνακα διοριςμοφ αναμζνεται να
δθμοςιοποιθκοφν με τισ εγκυκλίουσ, που κα εκδοκοφν μετά τθν ανάρτθςθ των οριςτικϊν πινάκων.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο Τπουργοφ
2. Γραφείο Τφυπουργοφ
3. Γραφείο Γεν. Γραμματζα
4. Γενικι Δ/νςθ Δ/ςθσ Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νςεισ Προςωπικοφ Π.Ε. & Δ.Ε - Σμιματα Αϋ
6. Δ/νςθ Λειτουργικισ Ανάπτυξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων
7. Γραφείο Ενθμζρωςθσ Πολιτϊν
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ
διοριςμϊν ςχολικοφ ζτουσ 2013-2014 δίνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι πλθροφν τισ
κάτωκι προχποκζςεισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ
71/19.05.2010 τ.Αϋ) περί πινάκων πραγματικισ προχπθρεςίασ, 24μινου και 30μινου.
Ειδικότερα:
i) τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 ορίηεται ότι «Κατά την περίοδο ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 20112012 οι διοριςμοί μόνιμων εκπαιδευτικών ςτην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευςη γίνονται ςε ποςοςτό 60% από τουσ ιςχφοντεσ πίνακεσ διοριςτζων εκπαιδευτικών
του ΑΣΕΠ και ςε ποςοςτό 40% από τουσ κατά την παρ.2 ενιαίουσ πίνακεσ προςωρινών
αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προχπηρεςία. Με απόφαςη του Υπουργοφ
Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων, που δημοςιεφεται ςτην Εφημερίδα τησ
Κυβερνήςεωσ, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδοσ του προηγοφμενου εδαφίου ζωσ
τη διενζργεια του πρώτου διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΠ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου».
θμειϊνεται ότι με τθν αρικ. 49104/Δ1/10.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5Ω9-ΔΤΦ) (ΦΕΚ
1017/24.04.2013 τ.Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ, που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του τελευταίου
ανωτζρω εδαφίου, παρατάκθκε θ μεταβατικι περίοδοσ του άρκρου 9 παρ.1 του ν.3848/2010
ζωσ και το ςχολικό ζτοσ 2013-2014.
ii) τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 ορίηεται ότι οι ενιαίοι πίνακεσ προςωρινϊν αναπλθρωτϊν
παφουν να τροφοδοτοφνται με νζα ςτοιχεία προχπθρεςίασ από τθν 1 θ Ιουλίου 2010 και
ιςχφουν μζχρι τθν κατάρτιςθ των πινάκων που προβλζπονται ςτο άρκρο 3 (ιτοι τουσ τελικοφσ
πίνακεσ κατάταξθσ εκπαιδευτικϊν του πρϊτου διαγωνιςμοφ που κα διενεργθκεί από το ΑΕΠ
βάςει των διατάξεων του νόμου 3848/2010, όπωσ ιςχφουν).
iii) τισ διατάξεισ τθσ παρ.8 ορίηεται ότι μζχρι και το ςχολικό ζτοσ 2014−2015 όςοι
εκπαιδευτικοί ςυμπλιρωςαν τθν 30ι Ιουνίου 2008 πραγματικι προχπθρεςία τουλάχιςτον
τριάντα (30) μθνϊν προςωρινοφ αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια
ςχολεία Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ (30/μθνίτεσ),
διορίηονται επιπλζον, εφόςον υπάρχουν εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και δεν ζχουν διοριςτεί κατά
τισ διατάξεισ του εν λόγω νόμου, κατά ςειρά που εξαρτάται από τθν προαναφερκείςα ςυνολικι
προχπθρεςία. Ο αρικμόσ των διοριηομζνων ανά ςχολικό ζτοσ και κατά κλάδο και ειδικότθτα
κακορίηεται με απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Παιδείασ.
iv) τισ διατάξεισ τθσ παρ.9 ορίηεται ότι θ παρ.1 του άρκρου 5 του ν.3687/2008 (περί
διοριςμοφ τθσ κατθγορίασ των 30μθνιτϊν μζχρι και το ςχολικό ζτοσ 2012-2013) καταργείται.
v) τισ διατάξεισ των παρ.2 και 9 ςε ςυνδυαςμό με αυτζσ τθσ παρ.2 του άρθρου 5 του
ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008 τ.Αϋ) ορίηεται ότι εκπαιδευτικοί που ςυμπλθρϊνουν είκοςι
τζςςερισ (24) μινεσ πραγματικισ προχπθρεςίασ μζχρι και τισ 30.06.2010 προςωρινοφ
αναπλθρωτι ι ωρομιςκίου εκπαιδευτικοφ ςε δθμόςια ςχολεία Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ,
αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ, και ζχουν λάβει τθ βακμολογικι βάςθ ςε
οποιονδιποτε διαγωνιςμό εκπαιδευτικϊν του ΑΕΠ, διορίηονται μζχρι τθν κατάρτιςθ του
πρϊτου πίνακα του άρκρου 3 του ν.3848/2010 ςτον κλάδο επιτυχίασ τουσ και μόνο, ςφμφωνα
με τισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ, και με ςειρά που εξαρτάται από τθν προαναφερκείςα ςυνολικι
προχπθρεςία, κατά προτεραιότθτα ζναντι των εγγεγραμμζνων ςτον πίνακα τθσ περίπτωςθσ ββϋ
τθσ παρ.2αϋτου άρκρου 6 του ν.3255/2004 (ενιαίοσ πίνακασ αναπλθρωτϊν με πραγματικι
προχπθρεςία ποςοςτοφ 40%) και πζραν των οριηόμενων ποςοςτϊν με τισ διατάξεισ τθσ
περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ.2 του άρκρου 6 του ν.3255/2004 (ποςοςτοφ 40% από τον ενιαίο πίνακα
αναπλθρωτϊν με πραγματικι προχπθρεςία και 60% από τον πίνακα διοριςτζων του ΑΕΠ). Ο
αρικμόσ των διοριηομζνων ανά ςχολικό ζτοσ και κατά κλάδο και ειδικότθτα κακορίηεται με
κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Παιδείασ.
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