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ΕΜΜΑΝΟΤΘΛΙΔΟΤ
ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΘ
ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΤΦΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΘ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΧΑΘΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΕ70-ΔΑΚΑΛΟΙ

Εγκρίκθκε

31,58

Εγκρίκθκε

11,00

Εγκρίκθκε

34,38

ΧΑΣΗΘ ΠΑΡΑΚΕΤΘ

Εγκρίκθκε

20,35

ΠΕ70-ΔΑΚΑΛΟΙ

Ζλεγχοσ Επιτροπισ

Στοιχεία Αίτηςησ
Αιτιολογία Επιτροπισ
(ςε περίπτωςθ
απόρριψθσ)

Αναγνωριςτικό

Απορρίφκθκε
Απορρίφκθκε
Απορρίφκθκε
Απορρίφκθκε
Απορρίφκθκε
Απορρίφκθκε
Απορρίφκθκε

Θζςθ ςε διαφορετικι
Δ.Π.Ε
Θζςθ ςε διαφορετικι
Π.Δ.Ε.
Θζςθ ςε διαφορετικι
Δ.Π.Ε. διοριςμοφ
Θζςθ ςε διαφορετικι
Δ.Π.Ε. διοριςμοφ
Θζςθ ςε διαφορετικι
Δ.Π.Ε.
Θζςθ ςε διαφορετικι
Π.Δ.Ε.
Μθ υποβολι
υποχρεωτικϊν
δικαιολογθτικϊν
(βιογραφικό
ςθμείωμα, ΠΤΜ)

Ζνςταςθ

Ζλεγχοσ ζνςταςθσ από Αιτιολογία Επιτροπισ υνολικι Βακμολογία
Επιτροπι
(ςε περίπτωςθ
Αίτθςθσ
απόρριψθσ ζνςταςθσ)

διδακτορικό δίπλωμα,
αναγνωριςμζνο ωσ
ςυναφζσ με το
αντικείμενο
απαςχόλθςθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο
9 του ν. 4354/2015 (Α'
176)

8,00

δεφτερο διδακτορικό
δίπλωμα

μεταπτυχιακόσ τίτλοσ δεφτεροσ
ςπουδϊν
μεταπτυχιακόσ τίτλοσ
αναγνωριςμζνοσ ωσ
ςπουδϊν
ςυναφισ με το
αντικείμενο
απαςχόλθςθσ,
ςφμφωνα με το άρκρο
9 του ν. 4354/2015

Τίτλοι ςπουδϊν (19 μονάδεσ κατ' ανϊτατο όριο)
τίτλοσ διδαςκαλείου
δεφτερο πτυχίο
δεφτερο πτυχίο
αποφοίτθςθ από τθν τρίτο πτυχίο
μετεκπαίδευςθσ
Πανεπιςτθμιακισ ι
Σεχνολογικισ
Εκνικι χολι Δθμόςιασ
Σεχνολογικισ
Εκπαίδευςθσ διάρκειασ Διοίκθςθσ
Εκπαίδευςθσ
φοίτθςθσ μικρότερθσ
τετραετοφσ φοίτθςθσ των τεςςάρων (4) ετϊν

υνολικι βακμολογία
ομάδασ παραςτατικϊν

4,00

12,00

4,00

4,00

4,00

3,00

7,00

πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ 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.), εφόςον
δεν αποτζ- λεςε προςόν διοριςμοφ

πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ
προγράμματοσ επιμόρφωςθσ Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ
(Α.Ε.Ι.) ςυνολικισ διάρκειασ τριακοςίων (300), τουλάχιςτον, ωρϊν
ι εννεάμθνθσ, τουλάχιςτον, διάρκειασ

βεβαίωςθ
παρακολοφκθςθσ
επιμορφωτικϊν
προγραμμάτων των
Περιφερειακϊν
Επιμορφωτικϊν
Κζντρων (Π.Ε.Κ.) κατ'
ελάχιςτον δζκα ωρϊν

Επιμορφϊςεισ (5 μονάδεσ κατ' ανϊτατο όριο)
βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του
Ι.Ε.Π., του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου (Π.Ι.) ι άλλων φορζων του
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων κατ' ελάχιςτον δζκα
ωρϊν

βεβαίωςθ επιτυχοφσ
ολοκλιρωςθσ
επιμόρφωςθσ του
Μείηονοσ
Προγράμματοσ
Επιμόρφωςθσ
Εκπαιδευτικϊν

1,00

1,00

1,00
0,35

1,00

βεβαίωςθ επιτυχοφσ
ολοκλιρωςθσ
κεματικϊν ενοτιτων
του Ελλθνικοφ
Ανοικτοφ
Πανεπιςτθμίου (Ε.Α.Π.)

βεβαίωςθ
παρακολοφκθςθσ
επιμορφωτικϊν
προγραμμάτων του
Εκνικοφ Κζντρου
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
και Αυτοδιοίκθςθσ
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) κατ'
ελάχιςτο 10 ωρϊν

πιςτοποίθςθ
επιμόρφωςθσ Β
επιπζδου ςτισ
Σεχνολογίεσ
Πλθροφορίασ και
Επικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.)

0,00

πιςτοποίθςθ
επιμόρφωςθσ Β1
επιπζδου ςτισ Σ.Π.Ε.

0,00

Γνϊςη ξζνων γλωςςϊν (5 μονάδεσ κατ' ανϊτατο όριο)
υνολικι βακμολογία πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ
ομάδασ παραςτατικϊν πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ δεφτερθσ ξζνθσ
δεφτερθσ ξζνθσ
με τίτλο επιπζδου Γ2 με τίτλο επιπζδου Γ1 με τίτλο επιπζδου B2 γλϊςςασ με τίτλο
γλϊςςασ με τίτλο
επιπζδου Γ2
επιπζδου Γ1

1,00

2,00
1,35

πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ υνολικι βακμολογία
δεφτερθσ ξζνθσ
ομάδασ παραςτατικϊν
γλϊςςασ με τίτλο
επιπζδου B2

βιβλία διεκνϊν
βιβλία ελλθνικϊν
εκδοτικϊν οίκων με
εκδοτικϊν οίκων με
Διεκνι Μοναδικό
ISBN
Αρικμό Βιβλίου
(International Standard
Book Number - ISBN)

κεφάλαια ςε
ςυλλογικοφσ τόμουσ
διεκνϊν εκδοτικϊν
οίκων με ISBN

1,00

3,75
3,00

κεφάλαια ςε
ςυλλογικοφσ τόμουσ
ελλθνικϊν εκδοτικϊν
οίκων με ISBN

1,00

ειςθγιςεισ ςε
πρακτικά διεκνϊν
ςυνεδρίων με ζκδοςθ
ISBN ι Διεκνι
Μοναδικό Αρικμό
ειρϊν (International
Standard Serial Number
- ISSN)

0,25

1,00

Συγγραφικό και ερευνητικό ζργο επιςτημονικοφ περιεχομζνου ςυναφοφσ με
ειςθγιςεισ ςε
πρακτικά ελλθνικϊν
ςυνεδρίων με ζκδοςθ
ISBN ι ISSN

1,13

1,00
0,25

ό και ερευνητικό ζργο επιςτημονικοφ περιεχομζνου ςυναφοφσ με το αντικείμενο που θεραπεφει ο υποψήφιοσ (5 μονάδεσ κατ' ανϊτατο όριο)
ςυγγραφι ςχολικοφ εγχειριδίου ι διδακτικοφ βιβλίου, το οποίο δθμιουργία εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ, πιςτοποιθμζνου από το
δθμιουργία επιμορφωτικοφ υλικοφ του Τπουργείου Παιδείασ και
διανζμεται ςτουσ μακθτζσ ι εκπαιδευτικοφσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ι το Π.Ι. ι με
Θρθςκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι. ι εποπτευόμενων από το
τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ, ι ςυμμετοχι ςε ομάδα ςφνταξθσ
ςφραγίδα ποιότθτασ από το Τπουργείο Παιδείασ και
Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων φορζων
Αναλυτικοφ Προγράμματοσ πουδϊν - Διακεματικοφ Ενιαίου
Θρθςκευμάτων, το Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και
Πλαιςίου Προγραμμάτων πουδϊν (Α.Π.. - Δ.Ε.Π.Π..) ι
Εκδόςεων «Διόφαντοσ» (Ι.Σ.Τ.Ε.), το Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ
αναμόρφωςθσ - εξορκολογιςμοφ Προγραμμάτων πουδϊν και
(Ε.Κ.Σ.) και το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ (Κ.Ε.Γ.)
διδακτικισ φλθσ του Ι.Ε.Π. ι του Π.Ι.

0,25

0,25

Άρθρα ςε επιςτημονικά περιοδικά περιεχομζνου ςυναφοφσ με το
Συμμετοχή ςε ερευνητικά προγράμματα ςυναφή με το αντικείμενο που θεραπεφει ο υποψήφιοσ και διακρίςεισ
άρκρα ςε διεκνι
άρκρα ςε ελλθνικά
υνολικι βακμολογία ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα ι ςε ομάδεσ
επιςτθμονικά
επιςτθμονικά
ομάδασ παραςτατικϊν επιςτθμονικοφ ζργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ι φορζων του
περιοδικά με ISSN και περιοδικά με ISSN και
Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και διακρίςεισ
ςφςτθμα κριτϊν
ςφςτθμα κριτϊν

υνολικι βακμολογία ομάδασ παραςτατικϊν

3,63

1,50

0,25

1,75

5,00

1,00

1,00

3,25

0,25

0,25

2,00

τικείμενο που θεραπεφει ο υποψήφιοσ και διακρίςεισ ςυναφείσ με το
υνολικι βακμολογία ομάδασ παραςτατικϊν

2,00

Διδακτικά καθήκοντα ςε ςχολική μονάδα πζραν των απαιτοφμενων ωσ προχπόθεςησ
Παροχή επιμορφωτικοφ ζργου ςε
άςκθςθ διδακτικϊν
άςκθςθ διδακτικϊν
υποςτιριξθ πρακτικισ υνολικι βακμολογία Βεβαιϊςεισ
υνολικι βακμολογία
κακθκόντων ςε
κακθκόντων ςε Π.. ι άςκθςθσ φοιτθτϊν
ομάδασ παραςτατικϊν
ομάδασ παραςτατικϊν
ςχολικι μονάδα
ΠΕΙ.. εκπαιδευτικϊν,
γενικισ εκπαίδευςθσ ι οι οποίοι ζχουν
ειδικισ αγωγισ,
αξιολογθκεί κετικά για
Εργαςτθριακό Κζντρο τθν εν λόγω διδακτικι
(Ε.Κ.) ι χολείο
υπθρεςία
Δεφτερθσ Ευκαιρίασ
(.Δ.Ε.)

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00
6,00

0,50

6,50
6,00

1,20

1,20

ςυμμετοχι ςε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ι δράςεισ
όπωσ Lingua, ωκράτθσ, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo
da Vinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European
Youth Parliament (EYP), Euroscola, Βουλι των Εφιβων, κ.ά.

Καινοτόμο εκπαιδευτικό ζργο (13 μονάδεσ κατ' ανϊτατο όριο)
ςυμμετοχι ςε δράςεισ κοινοφ ενδιαφζροντοσ ολιγομελοφσ
ςυμμετοχι ςε καινοτόμα διδακτικι πρακτικι, ζρευνα δράςθσ ι
ομάδασ εκπαιδευτικϊν ςτο πλαίςιο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ
δράςθ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ
ςχολικισ μονάδασ, εφόςον οδθγεί ςε υλοποίθςθ δράςεων
μονάδασ που ζχει οδθγιςει ςε δθμοςίευςθ ςε επιςτθμονικό
περιοδικό ι πρακτικά ςυνεδρίου με ςφςτθμα κριτϊν

2,50

ςυμμετοχι ςτθ
δθμιουργία και τθν
υλοποίθςθ
εκπαιδευτικϊν ομίλων

0,50

ςυμμετοχι ςε
καινοτόμεσ ςχολικζσ
δραςτθριότθτεσ όπωσ
περιβαλλοντικά,
πολιτιςτικά
προγράμματα και
προγράμματα αγωγισ
υγείασ

3,00
1,00

3,00

1,00

3,00

0,50

2,00

1,50

3,00

3,00

3,00

υνολικι βακμολογία άςκθςθ κακθκόντων
ομάδασ παραςτατικϊν Περιφερειακοφ
Διευκυντι
Εκπαίδευςθσ,
υντονιςτι
Εκπαίδευςθσ
Εξωτερικοφ ι
Διευκυντι
Πρωτοβάκμιασ ι
Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ

άςκθςθ κακθκόντων
υντονιςτι
Εκπαιδευτικοφ Ζργου,
χολικοφ υμβοφλου,
υμβοφλου Α' του
Ι.Ε.Π. ι Παρζδρου επί
κθτεία του Π.Ι.

Συμβουλευτικό - Καθοδηγητικό ζργο και Διοικητική εμπειρία (7 μονάδεσ κατ' ανϊτατο όριο)
άςκθςθ κακθκόντων Προϊςταμζνου Σμιματοσ Εκπαιδευτικϊν
Άςκθςθ κακθκόντων προϊςταμζνου νθπιαγωγείου ι ολιγοκζςιου
Θεμάτων Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, Γραφείου Πρωτοβάκμιασ ι
δθμοτικοφ ςχολείου, υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ, Ε.Κ.,
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, μζλουσ τθσ Δ.Ε.Π.Π.., τθσ
Δ.Ι.Ε.Κ., .Μ.Ε.Α.Ε., .Ε.Κ., .Δ.Ε. ι υπευκφνου τομζα Ε.Κ.,
Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Πρότυπων και Πειραματικϊν χολείων Προϊςταμζνου Κζντρου Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία (Κ.Ε.Α.),
(Ε.Ε.Π.Π..) ι Π.Ε.Π.Π.., ι διευκυντι ςχολικισ μονάδασ, Ε.Κ.,
Τπευκφνου Λειτουργίασ Κζντρου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
Δθμόςιου Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Δ.Ι.Ε.Κ.),
(Κ.Π.Ε.), υντονιςτι Εκπαίδευςθσ Προςφφγων ι υπευκφνου
χολικισ Μονάδασ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (.Μ.Ε.Α.Ε.), Γραφείου Μειονοτικισ Εκπαίδευςθσ
χολισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (.Ε.Κ.) ι .Δ.Ε.

6,00
1,00
10,50
9,50

0,38

μονάδεσ κατ' ανϊτατο όριο)
άςκθςθ κακθκόντων Προϊςταμζνου Κζντρου Εκπαιδευτικισ και
υνολικι βακμολογία ομάδασ παραςτατικϊν
υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ (Κ.Ε..Τ.), Κζντρου Διάγνωςθσ
Αξιολόγθςθσ και Τποςτιριξθσ (Κ.Δ.Α.Τ.), Κζντρου
Διαφοροδιάγνωςθσ, Διάγνωςθσ και Τποςτιριξθσ Ειδικϊν
Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν (ΚΕ.Δ.Δ.Τ.) υπευκφνου ςχολικϊν
δραςτθριοτιτων, Περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ,
Πολιτιςτικϊν κεμάτων, υμβουλευτικοφ τακμοφ Νζων (..Ν.),
Κζντρου Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ.),
Εργαςτθριακοφ Κζντρου Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κζντρου
υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.), Γραφείου
υμβουλευτικισ (ΓΡΑ.Τ.), ι Γραφείου χολικοφ Επαγγελματικοφ
Προςανατολιςμοφ (ΓΡΑ..Ε.Π.), μζλουσ ΕΠ.Ε.., χολικοφ
ςυντονιςτι εκπαιδευτικοφ ζργου, υμβοφλου ςχολικισ ηωισ

Αυτοδφναμο διδακτικό ζργο ςυναφζσ με το αντικείμενο που θεραπεφει ο υποψήφιοσ ςε προπτυχιακά ή μεταπτυχ
άςκθςθ αυτοδφναμου διδακτικοφ ζργου ςε Α.Ε.Ι. διάρκειασ ενόσ
τουλάχιςτον ακαδθμαϊκοφ εξαμινου, ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του
άρκρου 29 του ν. 4009/2011 (Α' 195), ςυμπεριλαμβανομζνου του
προγράμματοσ απόκτθςθσ Ακαδθμαϊκισ Διδακτικισ Εμπειρίασ ςε
Νζουσ Επιςτιμονεσ Κατόχουσ Διδακτορικοφ, το άρκρο 4 του ν.
2552/1997 (Α' 266), το άρκρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α' 112), το
άρκρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173) ι με απόφαςθ του αρμόδιου
οργάνου

0,38

νο που θεραπεφει ο υποψήφιοσ ςε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά
υνολικι βακμολογία ομάδασ παραςτατικϊν

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά
Βιογραφικό ςθμείωμα Πιςτοποιθτικό
υνολικι βακμολογία
και Τπεφκυνθ Διλωςθ Τπθρεςιακϊν
ομάδασ παραςτατικϊν
Μεταβολϊν

