
Αναγνωριστικό Ειδικότητα 1η Επιλογή Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό 

Μέλος

Μόρια 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)

Διδακτορικό δίπλωμα 

μη συναφές ή Δεύτερο 

Διδακτορικό δίπλωμα

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με 

το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 

4354/2015 (Συμπεριλαμβάνεται και ο μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών που ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά 

την έννοια του αρ.46 του ν. 4485/2017 (Α 114) - Integrated Master)

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μη συναφής ή Δεύτερος 

μεταπτυχιακός τίτλος (Συμπεριλαμβάνεται και ο μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών που ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο σπουδών 

κατά την έννοια του αρ.46 του ν. 4485/2017 (Α 114) - Integrated 

Master)

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

a936f79e843ea3ea331

855b8a9f47224

ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ Εγκρίθηκε 21,00 4,00 4,00

Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών - μελών των ήδη συκγροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας

Στοιχεία Αίτησης Τίτλοι Σπουδών Επιμορφώσεις



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 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (Π.Ι.), Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ. 

ΕΚ.), Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων 

φορέων

Πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών 

προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών 

Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή Κέντρου 

Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης 

Εκπαίδευσης

Βεβαίωση επιτυχούς 

παρακολούθησης του 

Μείζονος 

Προγράμματος 

Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών ή 

συμπερίληψη στον 

κατάλογο των 

επιμορφωτών Α ή Β 

επιπέδου

Βεβαίωση επιτυχούς 

ολοκλήρωσης 

θεματικών ενοτήτων 

του Ελληνικού 

Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

Πιστοποίηση 

επιμόρφωσης Β 

επιπέδου στις Τ.Π.Ε. ή 

συμπερίληψη στον 

κατάλογο των 

επιμορφωτών Β’ 

επιπέδου στις 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

2,00 1,00 0,50 3,50 1,00 1,00 0,50 0,00

Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών - μελών των ήδη συκγροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας

Επιμορφώσεις Γνώση ξένων γλωσσών Βιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό



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., εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων ή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

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

Άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι.,Α.Τ.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι. 

διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου (παρ. 7 , άρθ. 

29, ν. 4009/2011 (Α’ 195), συμπεριλαμβανομένου του 

προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, (άρθ. 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 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδεικτικό μοριοδότησης που αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα 

από τους οριστικοποιημένους πίνακες της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 

του Α.Σ.Ε.Π. (θεωρημένο από τον/την Διευθυντή/ντρια της Σχολικής 

μονάδας)

Συνολική βαθμολογία ομάδας παραστατικών

0,50 12,00

Κοζάνη, 25-11-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Π.Σ.

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Καθηγητής

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών - μελών των ήδη συκγροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση Άλλα δικαιολογητικάΒιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό
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