
Αναγνωριστικό Ονοματεπώνυμο ΑΦΜ Ειδικότητα ΑΜ email 1η Επιλογή Έλεγχος Επιτροπής
Αιτιολογία Επιτροπής 

(σε περίπτωση 
απόρριψης)

Ένσταση
Έλεγχος ένστασης από 

Επιτροπή

Αιτιολογία Επιτροπής 
(σε περίπτωση 

απόρριψης ένστασης)

Συνολική Βαθμολογία 
Αίτησης

διδακτορικό δίπλωμα, 
αναγνωρισμένο ως 

συναφές με το 
αντικείμενο 

απασχόλησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 
9 του ν. 4354/2015 (Α' 

176)

δεύτερο διδακτορικό 
δίπλωμα

μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών 

αναγνωρισμένος ως 
συναφής με το 

αντικείμενο 
απασχόλησης, 

σύμφωνα με το άρθρο 
9 του ν. 4354/2015

δεύτερος 
μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών

τίτλος διδασκαλείου 
μετεκπαίδευσης

δεύτερο πτυχίο 
Πανεπιστημιακής ή 

Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης 

τετραετούς φοίτησης

δεύτερο πτυχίο 
Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης διάρκειας 
φοίτησης μικρότερης 

των τεσσάρων (4) ετών

αποφοίτηση από την 
Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Διοίκησης
τρίτο πτυχίο

Συνολική βαθμολογία 
ομάδας παραστατικών

πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής 
Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής 

Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), 
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής 
και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέ- λεσε 

προσόν διορισμού

πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος 
επιμόρφωσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) συνολικής 

διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, 
τουλάχιστον, διάρκειας

βεβαίωση 
παρακολούθησης 

επιμορφωτικών 
προγραμμάτων των 

Περιφερειακών 
Επιμορφωτικών 

Κέντρων (Π.Ε.Κ.) κατ' 
ελάχιστον δέκα ωρών

βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του 
Ι.Ε.Π., του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ή άλλων φορέων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατ' ελάχιστον δέκα ωρών

βεβαίωση επιτυχούς 
ολοκλήρωσης 

επιμόρφωσης του 
Μείζονος 

Προγράμματος 
Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών

βεβαίωση επιτυχούς 
ολοκλήρωσης 

θεματικών ενοτήτων 
του Ελληνικού 

Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

βεβαίωση 
παρακολούθησης 

επιμορφωτικών 
προγραμμάτων του 

Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) κατ' 
ελάχιστο 10 ωρών

πιστοποίηση 
επιμόρφωσης Β 
επιπέδου στις 
Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

πιστοποίηση 
επιμόρφωσης Β1 

επιπέδου στις Τ.Π.Ε.

Συνολική βαθμολογία 
ομάδας παραστατικών

πιστοποιημένη γνώση 
πρώτης ξένης γλώσσας 

με τίτλο επιπέδου Γ2

πιστοποιημένη γνώση 
πρώτης ξένης γλώσσας 

με τίτλο επιπέδου Γ1

πιστοποιημένη γνώση 
πρώτης ξένης γλώσσας 
με τίτλο επιπέδου B2

πιστοποιημένη γνώση 
δεύτερης ξένης 

γλώσσας με τίτλο 
επιπέδου Γ2

πιστοποιημένη γνώση 
δεύτερης ξένης 

γλώσσας με τίτλο 
επιπέδου Γ1

πιστοποιημένη γνώση 
δεύτερης ξένης 

γλώσσας με τίτλο 
επιπέδου B2

Συνολική βαθμολογία 
ομάδας παραστατικών

βιβλία διεθνών 
εκδοτικών οίκων με 
Διεθνή Μοναδικό 
Αριθμό Βιβλίου 

(International Standard 
Book Number - ISBN)

βιβλία ελληνικών 
εκδοτικών οίκων με 

ISBN

κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους 
διεθνών εκδοτικών 

οίκων με ISBN

κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους 
ελληνικών εκδοτικών 

οίκων με ISBN

εισηγήσεις σε πρακτικά 
διεθνών συνεδρίων με 
έκδοση ISBN ή Διεθνή 

Μοναδικό Αριθμό 
Σειρών (International 

Standard Serial Number 
- ISSN)

εισηγήσεις σε πρακτικά 
ελληνικών συνεδρίων 
με έκδοση ISBN ή ISSN

συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο 
διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες 

της δημόσιας εκπαίδευσης, ή συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου 

Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή 
αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και 

διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.

δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με 

σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
(Ε.Κ.Τ.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)

δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι. ή εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων
Συνολική βαθμολογία ομάδας παραστατικών

άρθρα σε διεθνή 
επιστημονικά 

περιοδικά με ISSN και 
σύστημα κριτών

άρθρα σε ελληνικά 
επιστημονικά 

περιοδικά με ISSN και 
σύστημα κριτών

Συνολική βαθμολογία 
ομάδας παραστατικών

c13c4e9689eb13ff3ae
afd17a570d079

ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 070435688 ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 615555 mkoukoul@sch.gr
33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εγκρίθηκε 18.10 4.00 4.00 1.00 1.00 3.00 3.00

a43fcaef3d8b4b74b4
7539db6d24f1b1

ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 105634640 ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 700622 elmantzi@sch.gr
33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εγκρίθηκε 15.85 4.00 2.00 6.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00

445485262fa191919f
cf10829cd6e269

ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ-
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

105608923 ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 596799 amavrog@sch.gr
33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εγκρίθηκε 12.50 4.00 2.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 1.50 1.25 0.00 3.00 0.50 0.50

d39aaad2bc46c24511
06f1eab054a8f6

ΣΑΜΩΝΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

057062129 ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 700075 samkon@sch.gr
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Εγκρίθηκε 11.39 4.00 4.00 0.15 1.00 1.15 3.00 3.00

Αρθρα σε επιστημονικά περιοδικά περιεχομένου συναφούς με το 
αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος (4 μονάδες κατ' ανώτατο 

όριο)
Στοιχεία Αίτησης Τίτλοι Σπουδών (19 μονάδες κατ' ανώτατο όριο) Επιμορφώσεις (5 μονάδες κατ' ανώτατο όριο) Γνώση ξένων γλωσσών (5 μονάδες κατ' ανώτατο όριο) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο επιστημονικού περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος (5 μονάδες κατ' ανώτατο όριο)



συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή σε ομάδες 
επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή φορέων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακρίσεις
Συνολική βαθμολογία ομάδας παραστατικών

άσκηση διδακτικών 
καθηκόντων σε 
σχολική μονάδα 

γενικής εκπαίδευσης ή 
ειδικής αγωγής, 

Εργαστηριακό Κέντρο 
(Ε.Κ.) ή Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας 
(Σ.Δ.Ε.)

άσκηση διδακτικών 
καθηκόντων σε Π.Σ. ή 

ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, οι 
οποίοι έχουν 

αξιολογηθεί θετικά για 
την εν λόγω διδακτική 

υπηρεσία

υποστήριξη πρακτικής 
άσκησης φοιτητών

Συνολική βαθμολογία 
ομάδας παραστατικών

Βεβαιώσεις
Συνολική βαθμολογία 
ομάδας παραστατικών

συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις 
όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da 
Vinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European Youth 

Parliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων, κ.ά.

συμμετοχή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων

συμμετοχή σε καινοτόμα διδακτική πρακτική, έρευνα δράσης ή 
δράση ενδοσχολικής επιμόρφωσης στο επίπεδο της σχολικής 
μονάδας που έχει οδηγήσει σε δημοσίευση σε επιστημονικό 

περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίου με σύστημα κριτών

συμμετοχή στη 
δημιουργία και την 

υλοποίηση 
εκπαιδευτικών ομίλων

συμμετοχή σε 
καινοτόμες σχολικές 

δραστηριότητες όπως 
περιβαλλοντικά, 

πολιτιστικά 
προγράμματα και 

προγράμματα αγωγής 
υγείας

Συνολική βαθμολογία 
ομάδας παραστατικών

άσκηση καθηκόντων 
Περιφερειακού 

Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, 

Συντονιστή 
Εκπαίδευσης 
Εξωτερικού ή 

Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης

άσκηση καθηκόντων 
Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου, 
Σχολικού Συμβούλου, 

Συμβούλου Α' του 
Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί 

θητεία του Π.Ι.

άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της 
Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 

(Ε.Ε.Π.Π.Σ.) ή Π.Ε.Π.Π.Σ., ή διευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., 
Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), 

Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), 
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή Σ.Δ.Ε.

Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου 
δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., Προϊσταμένου 
Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), Υπευθύνου 
Λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), 

Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων ή υπευθύνου Γραφείου 
Μειονοτικής Εκπαίδευσης

άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Κέντρου Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρου Διάγνωσης 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), Κέντρου 
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών 
Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) υπευθύνου σχολικών 

δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 
Πολιτιστικών θεμάτων, Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), 
Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), 

Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου 

Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), μέλους ΕΠ.Ε.Σ., Σχολικού συντονιστή 

εκπαιδευτικού έργου, Συμβούλου σχολικής ζωής

Συνολική βαθμολογία ομάδας παραστατικών

άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. διάρκειας ενός 
τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α' 195), συμπεριλαμβανομένου του 
προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, το άρθρο 4 του ν. 
2552/1997 (Α' 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α' 112), το 

άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173) ή με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου

Συνολική βαθμολογία ομάδας παραστατικών
Βιογραφικό σημείωμα 
και Υπεύθυνη Δήλωση

Πιστοποιητικό 
Υπηρεσιακών 
Μεταβολών

Συνολική βαθμολογία 
ομάδας παραστατικών

6.00 6.00 3.00 3.00 1.10 1.10

4.00 4.00 0.10 0.10 2.00 2.00 0.75 0.75

1.00 1.00

2.74 2.74 0.50 0.50

Συμβουλευτικό - Καθοδηγητικό έργο και Διοικητική εμπειρία (7 μονάδες κατ' ανώτατο όριο)
Αυτοδύναμο διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών Α.Ε.Ι. (3 μονάδες κατ' ανώτατο όριο)
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος και διακρίσεις συναφείς με το 
αντικείμενο που θεραπεύει ο υποψήφιος (4 μονάδες κατ' ανώτατο όριο)

Διδακτικά καθήκοντα σε σχολική μονάδα πέραν των απαιτούμενων ως προϋπόθεσης 
διεκδίκησης της θέσης (10 μονάδες κατ' ανώτατο όριο)

Παροχή επιμορφωτικού έργου σε 
προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., 

Α.Ε.Ι. και εποπτευόμενων φορέων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δέκα 

(10) τουλάχιστον ωρών (5 μονάδες κατ' 
ανώτατο όριο)

Καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο (13 μονάδες κατ' ανώτατο όριο)


