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Περιγραφι
Σο κριτιριο τθσ επιςτθμονικισ ςυγκρότθςθσ αξιολογείται με δεκαεπτά (17) κατ’ ανώτατο όριο
μονάδεσ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ:
α) Σίτλοι ςπουδών: 9 μονάδεσ κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ:
αα) διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδεσ,
ββ) μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν: 4 μονάδεσ,
γγ) τίτλοσ διδαςκαλείου εκπαίδευςθσ: 3 μονάδεσ,
δδ) δεφτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: 3 μονάδεσ,
εε) δεφτεροσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν: 2 μονάδεσ.
Η ςωρευτικι κατοχι τίτλων ςπουδϊν των υποπεριπτϊςεων ββϋ ζωσ και εεϋ αξιολογείται με 7 κατ’
ανϊτατο όριο μονάδεσ.
Σίτλοσ ςπουδϊν που αποτζλεςε προςόν διοριςμοφ δεν μοριοδοτείται. ε περίπτωςθ μετάταξθσ δεν
μοριοδοτείται ο τίτλοσ ςπουδϊν που αποτζλεςε προςόν για τθ μετάταξθ και μοριοδοτείται ο τίτλοσ
που αποτζλεςε προςόν του αρχικοφ διοριςμοφ. Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν, εφόςον προζρχονται από
ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το
Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.).

Σ.Π.Ε. Β β) Γνώςθ Σ.Π.Ε. B΄ Επιπζδου: 1 μονάδα.
ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ γ) Γνώςθ ξζνων γλωςςών: 1,50 κατ’ ανώτατο όριο μονάδεσ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ:
αα) πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ μίασ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου Β2: 0,80 μονάδεσ. Οι υποψιφιοι
υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου δεν μοριοδοτοφνται ςφμφωνα με τθν παροφςα υποπερίπτωςθ,
ββ) πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου Β2: 0,40 μονάδεσ. Οι
υποψιφιοι υντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου μοριοδοτοφνται για τθν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ
δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου Β2 με 0,80 μονάδεσ, ενϊ για τθ γνϊςθ και τρίτθσ ξζνθσ
γλϊςςασ του ίδιου επιπζδου μοριοδοτοφνται με 0,40 μονάδεσ,
γγ) πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ μίασ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου ανϊτερου του Β2: 1 μονάδα,
δδ) πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου ανϊτερου του Β2: 0,50
μονάδεσ.
Αν ο υποψιφιοσ κατζχει αποδεικτικά γνϊςθσ τθσ ίδιασ γλϊςςασ διαφορετικοφ επιπζδου,
μοριοδοτείται μόνο το ανϊτερο.Η γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται ςφμφωνα με το άρκρο 28
του π.δ. 50/2001. Η γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ που αποτζλεςε προςόν διοριςμοφ για τουσ
εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψθ για τθν
εφαρμογι τθσ παροφςασ περίπτωςθσ και δεν μοριοδοτείται.
Όςον αφορά ςτθ μοριοδότθςθ τθσ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ:
• ε περίπτωςθ που υποψιφιοσ κατζχει τίτλουσ διαφορετικοφ επιπζδου ςτθν ίδια ξζνθ γλϊςςα
μοριοδοτείται μόνο για τον ανϊτερο.
• ε περίπτωςθ που υποψιφιοσ κατζχει τίτλο ξζνθσ γλϊςςασ επιπζδου ανϊτερου του Β2 τότε
εκπλθρϊνεται θ προχπόκεςθ ζνταξθσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ και ταυτόχρονα μοριοδοτείται για
τον ανϊτερο τίτλο.
• ε περίπτωςθ που υποψιφιοσ κατζχει τίτλο ξζνθσ γλϊςςασ επιπζδου ανϊτερου του Β2 και τίτλο
δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ, τότε εκπλθρϊνεται θ προχπόκεςθ ζνταξθσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ με τον
τίτλο ανϊτερου επιπζδου και ταυτόχρονα μοριοδοτείται όπωσ προβλζπεται τόςο αυτόσ όςο και ο
τίτλοσ τθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ. (Φ.351.1/7 / 114481 /E3 / 6-7-18, Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν
επιλογι υποψθφίων υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ ‘Εργου)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ δ) Επιμόρφωςθ: 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα, θ οποία κατανζμεται ωσ εξισ:
ΕΛΜΕ, ΕΛΕΣΕ κα

υντομογραφίεσ

αα) βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ετιςιασ επιμόρφωςθσ χολισ Επιμόρφωςθσ Λειτουργϊν Μζςθσ
Εκπαίδευςθσ (.Ε.Λ.Μ.Ε.), χολισ Επιμόρφωςθσ Λειτουργϊν Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (.Ε.Λ.Δ.Ε.),
Ανϊτατθσ χολισ Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ι χολισ
Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν Επαγγελματικισ και Σεχνικισ Εκπαίδευςθσ (.Ε.Λ.Ε.Σ.Ε.): 0,5 μονάδεσ,

ελίδα 1 από 3

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ςε ΑΕΙ
ςε πιςτ. προγράμματα

ββ) βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ετιςιασ επιμόρφωςθσ Α.Ε.Ι. διάρκειασ τριακοςίων (300) τουλάχιςτον
ωρϊν ι και εννεάμθνθσ διάρκειασ: 0,5 μονάδεσ,
γγ) βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ πιςτοποιθμζνων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του Τπουργείου
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ι του Εκνικοφ
Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.): 0,1 μονάδεσ ανά δζκα (10) ϊρεσ και
ζωσ 0,5 μονάδεσ.
Οι βεβαιϊςεισ και τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ περίπτωςθσ αξιολογοφνται, εφόςον δεν ιταν
αναγκαίο προςόν για το διοριςμό.

ΔΙΔ.-ΕΠΙΜ.
ε) Διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο: 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα, θ οποία κατανζμεται ωσ εξισ:
ΕΡΓΟ
ςε ΑΕΙ - ΕΛΕΣΕ αα) αυτοδφναμο διδακτικό ζργο ςε Α.Ε.Ι ι ςτθ .Ε.Λ.Ε.Σ.Ε.: 0,5 μονάδεσ ανά εξάμθνο,
ςε προγραμματα ββ) ςυμμετοχι ωσ επιμορφωτισ ςε επιμορφωτικά προγράμματα του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ
ΤΠΠΕΘ,ΙΕΠ,ΠΙ και Θρθςκευμάτων, του Ι.Ε.Π. ι του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου: 0,1 μονάδεσ ανά δζκα (10) ϊρεσ.
ςτ) υμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα, τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ των οποίων ζχουν νομικά

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.): 0,5 μονάδεσ για κάκε εξάμθνο ςυμμετοχισ και ζωσ 1
ΤΓΓΡΑΦΙΚΟ
ΕΡΓΟ
Βιβλία (ISBN)
Επιςτθμονικά Άρκρα

μονάδα.
η) υγγραφικό ζργο και ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια: 2,5 μονάδεσ κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίεσ
κατανζμονται ωσ εξισ:
αα) ςυγγραφι ςχολικϊν εγχειριδίων ι βιβλίων που ζχουν εκδοκεί με ISBN: 0,5 μονάδεσ για κάκε
εγχειρίδιο και ζωσ 1 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδα. τθν περίπτωςθ ομαδικισ ςυγγραφισ λαμβάνεται
το ιμιςυ τθσ μοριοδότθςθσ,
ββ) δθμοςίευςθ άρκρων ςε επιςτθμονικά περιοδικά: 0,25 μονάδεσ για κάκε άρκρο και ζωσ 1 κατ’
ανϊτατο όριο μονάδα. τθν περίπτωςθ ομαδικισ ςυγγραφισ λαμβάνεται το ιμιςυ τθσ
μοριοδότθςθσ,

Ειςθγιςεισ. ςε υνζδρια

γγ) ειςθγιςεισ ςε πρακτικά ςυνεδρίων που οργανϊνονται από το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων, Α.Ε.Ι. ι άλλουσ εποπτευόμενουσ από το Τπουργείο αυτό φορείσ ι επιςτθμονικοφσ
φορείσ ι επιςτθμονικά περιοδικά με κριτζσ: 0,2 μονάδεσ για κάκε ειςιγθςθ και ζωσ 1 κατ’ ανϊτατο
όριο μονάδα. τθν περίπτωςθ ομαδικισ ειςιγθςθσ λαμβάνεται το ιμιςυ τθσ μοριοδότθςθσ,

φνταξθ Προγ.πουδ.

δδ) ςυμμετοχι ςε ομάδα ςφνταξθσ Αναλυτικοφ Προγράμματοσ πουδϊν - Διακεματικοφ Ενιαίου
Πλαιςίου Προγραμμάτων πουδϊν (Α.Π.. - Δ.Ε.Π.Π..) ι αναμόρφωςθσ - εξορκολογιςμοφ
Προγραμμάτων πουδϊν και διδακτικισ φλθσ του Ι.Ε.Π. ι του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου (Π.Ι.): 0,25
μονάδεσ ανά πρόγραμμα και ζωσ 0,5 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ και
Σο κριτιριο τθσ διοικθτικισ και διδακτικισ εμπειρίασ αξιολογείται με 14 κατ’ ανώτατο όριο
ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ μονάδεσ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ:
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
α) Διοικθτικι εμπειρία: 4 κατ’ ανώτατο όριο μονάδεσ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ:
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Δ/ντθσ Εκπ. κ.α.

χ. φμβ., Δ/ντθσ ςχ.

Τποδ. ςχολείου κ.α.

υντομογραφίεσ

αα) άςκθςθ κακθκόντων Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, Διευκυντι Εκπαίδευςθσ,
Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, υντονιςτι
Εκπαίδευςθσ, υμβοφλου Αϋ του Ι.Ε.Π. ι Παρζδρου επί κθτεία του Π.Ι.: 1 μονάδα ανά ζτοσ και ζωσ 3
κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ,
ββ) άςκθςθ κακθκόντων υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου ι χολικοφ υμβοφλου, υμβοφλου Βϋ ι
Προϊςταμζνου Διεφκυνςθσ, Τποδιεφκυνςθσ ι Σμιματοσ του Ι.Ε.Π., Προϊςταμζνου Σμιματοσ του
Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, περιλαμβανομζνου του Σμιματοσ
Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, ι Γραφείου Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ι Κ.Ε..Τ. ι Κ.Δ.Α.Τ. ι ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ι διευκυντι ςχολικισ μονάδασ ι Ε.Κ. ι Δ.Ι.Ε.Κ. ι χολισ
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (.Ε.Κ.) ι χολείου Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (.Δ.Ε.): 0,5 μονάδεσ ανά ζτοσ
και ζωσ 2 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ,
γγ) άςκθςθ κακθκόντων προϊςταμζνου νθπιαγωγείου ι ολιγοκζςιου δθμοτικοφ ςχολείου,
υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ ι Ε.Κ. ι Δ.Ι.Ε.Κ. ι .Ε.Κ. ι .Δ.Ε. ι υπευκφνου τομζα Ε.Κ.,
Προϊςταμζνου Κ.Ε.Α. ι Τπευκφνου Λειτουργίασ Κ.Π.Ε. ι υντονιςτι Εκπαίδευςθσ Προςφφγων: 0,3
μονάδεσ ανά ζτοσ και ζωσ 1,5 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ,
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Τπεφκυνοσ ςχ. δραςτ.

δδ) άςκθςθ κακθκόντων υπευκφνου ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ,
αγωγισ υγείασ, πολιτιςτικϊν κεμάτων, ..Ν., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.Τ.Π., ΓΡΑ.Τ. ι ΓΡΑ..Ε.Π. ι
άςκθςθ διοικθτικϊν κακθκόντων με απόςπαςθ ςτθν κεντρικι ι ςε περιφερειακι υπθρεςία του
Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων: 0,25 μονάδεσ ανά ζτοσ και ζωσ 1 κατ’ ανϊτατο
όριο μονάδα.

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ
β) Διδακτικι εμπειρία: 10 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ:
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
χολικι Μονάδα κ.α.

χ. υμβοφλου,
Πρ. Εκπ. Θεμ. κ.α.

υντομογραφίεσ

αα) άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων ςε ςχολικζσ μονάδεσ, Ε.Κ., .Δ.Ε. και δθμόςια Ι.Ε.Κ., ωσ
υπεφκυνοι ΓΡΑ..Ε.Π. και ΓΡΑ.Τ.: 1 μονάδα για κάκε ζτοσ πζραν των απαιτοφμενων για τθ
κεμελίωςθ δικαιϊματοσ υποβολισ υποψθφιότθτασ,
ββ) διδακτικι υπθρεςία με τθν ιδιότθτα του χολικοφ υμβοφλου ι υντονιςτι Εκπαιδευτικοφ
Ζργου, του Προϊςτάμενου Σμιματοσ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων, του υπευκφνου περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ ι αγωγισ υγείασ ι πολιτιςτικϊν κεμάτων ι ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, του υπεφκυνου
και των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν ςε ΚΕ.Τ.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. και ..Ν., του
υπευκφνου Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν ι Φυςικισ Αγωγισ και χολικοφ Ακλθτιςμοφ, του
υντονιςτι Εκπαίδευςθσ Προςφφγων, του υπευκφνου ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν, οι οποίεσ είχαν
λειτουργιςει ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Αρχικι
Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), κακϊσ και του Διευκυντι και Τποδιευκυντι Δ.Ι.Ε.Κ. ι
.Ε.Κ.: 1 μονάδα για κάκε ζτοσ, πζραν των απαιτοφμενων για τθ κεμελίωςθ δικαιϊματοσ υποβολισ
υποψθφιότθτασ, και ζωσ 2 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ.
Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου, χρόνοσ διοικθτικισ ι διδακτικισ εμπειρίασ
βραχφτεροσ του ζτουσ μοριοδοτείται με το ζνα τζταρτο (1/4) τθσ αντίςτοιχθσ ετιςιασ μοριοδότθςθσ
για κάκε τρίμθνο. Χρόνοσ μικρότεροσ του τριμινου δεν υπολογίηεται.
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