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Ο Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κζρκυρασ,  ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Τθν υπ’ αρικμ. ΣΤ5/56/13-11-2000 απόφαςθ ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1409/Βϋ/17-11-2000), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει  

2. Τθν υπ’ αρικμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 απόφαςθ ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 

1340/Βϋ/16-10-2002), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

3. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 18/2018 (Φ.Ε.Κ. 31/Αϋ/23-02-2018) 

4. Τθν υπ’ αρικμ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ:6Σ714653ΡΣ-ΕΨ0) απόφαςθ ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 

5. Τθν υπϋαρικμ. 40023/Υ1/09-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 867/Βϋ/12-03-2018) απόφαςθ ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 

6. Τισ διατάξεισ του ΚΕΦ. Γϋ του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/Αϋ/12-06-2018) 

7. Το υπϋ αρικμ. πρωτ. Φ.361.22/36/140338/Ε3/29-08-2018 ζγγραφο ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 

8. Το γεγονόσ ότι ςτο Γενικό Λφκειο Λευκίμμθσ υπάρχει κενοφμενθ κζςθ Διευκυντι, οι οποία 

δεν καλφφκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 5334/26-10-2018 (Α.Δ.Α. ΨΨΗ4653ΡΣ-ΦΓ9) Ρρόςκλθςθ 

Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Δ.Δ.Ε. ΚΖΚΥΑΣ 

9. Τθν υπ’ αρικμ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (Φ.Ε.Κ. 4424/Βϋ/05-10-2018) απόφαςθ 

ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 

 

ΠΡΟΚ Α Λ Ε Ι 

Τουσ εκπαιδευτικοφσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ των παρ. 1 και 6 του άρκρου 22 του 

Ν.4547/2018, όπωσ υποβάλουν, εφόςον το επικυμοφν, αίτθςθ τοποκζτθςθσ ςε κζςθ Διευκυντι 

του Γενικοφ Λυκείου Λευκίμμθσ με κθτεία ζωσ 31/07/2020,. 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & 

ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  
Α΄ ΒΑΘΜΙΑ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΙOΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ   

ΚΕΡΚΤΡΑ 

Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος 
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Καλοφνται εκπαιδευτικοί Β/θμιασ Εκπαίδευςησ με βαθμό Α΄, πιςτοποιημζνη γνϊςη 

Τεχνολογιϊν Πληροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπζδου, δεκαετή τουλάχιςτον 

εκπαιδευτική υπηρεςία ςτη Β/θμια Εκπαίδευςη, οι οποίοι ζχουν αςκήςει για οκτώ (8) 

τουλάχιςτον ζτη διδακτικά καθήκοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ. Από τα ανωτζρω οκτϊ (8) ζτη 

άςκηςησ διδακτικϊν καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιςτον ζτη πρζπει να ζχουν διανυθεί ςε 

αντίςτοιχουσ με την προσ κάλυψη θζςη τφπουσ ςχολείων, ζχοντασ ςυμπληρϊςει ςε αυτά το 50% 

τουλάχιςτον του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου. 

Η αίτθςθ υποβάλλεται ςτθ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ.Ε. ςτθν οποία ανικει οργανικά ο/θ εκπαιδευτικόσ 

με τθν οποία δθλϊνει ότι επικυμεί τθ ςυμμετοχι του/τθσ ςτθν παροφςα διαδικαςία  

 

Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, 

ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ο οποίοσ 

περιλαμβάνει: 

α)  Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν. 

β)  Βιογραφικό ςθμείωμα. 

γ)  Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ. 

δ)  Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

ε) Ριςτοποιθτικά επιμόρφωςθσ ςτισ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (Τ.Ρ.Ε.) ι 

αποδεικτικά γνϊςθσ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (Η/Υ). 

ςτ) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου. 

η) Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο 

κακϊσ και ςτθν διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο 

ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 

θ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλει ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ 

του. 

κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

i) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν 

ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ 

Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ 26), 

ii) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν, 

iii) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ωσ ςτζλεχοσ τθσ 

εκπαίδευςθσ για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του 

κακθκόντων. Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ 

τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό 

Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/ Διαπανεπιςτθμιακό 

Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ 

Εκπαίδευςθσ(Ι.Τ.Ε.).  Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν 
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επίςθμα μεταφραςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο 

κατά νόμο όργανο. 

 

Αποτίμθςθ κριτθρίων επιλογισ, (ςφμφωνα με το Άρκρο 24 Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/Αϋ/12-
06-2018) 

1. Για τθν κατάταξθ ςτουσ πίνακεσ επιλογισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 21, του 
Ν.4547/2018 τα κριτιρια επιλογισ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ αποτιμϊνται με ςαράντα 
πζντε (45) κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ.  

2. Σο κριτιριο τθσ επιςτθμονικισ ςυγκρότθςθσ αξιολογείται με δεκαεπτά (17) κατ’ ανϊτατο 
όριο μονάδεσ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ: 

α) Σίτλοι ςπουδϊν: 9 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο 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. Τίτλοσ ςπουδϊν που αποτζλεςε προςόν διοριςμοφ δεν 
μοριοδοτείται. Σε περίπτωςθ μετάταξθσ δεν μοριοδοτείται ο τίτλοσ ςπουδϊν που αποτζλεςε 
προςόν για τθ μετάταξθ και μοριοδοτείται ο τίτλοσ που αποτζλεςε προςόν του αρχικοφ 
διοριςμοφ. 

β) Γνϊςθ Σ.Π.Ε. Bϋ Επιπζδου: 1 μονάδα. 
γ) Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν: 1,50 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ 

εξισ: 
αα) πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ μίασ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου Β2: 0,80 μονάδεσ.  
ββ) πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου Β2: 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 
ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ07, ΡΕ34 και ΡΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψθ για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ 
περίπτωςθσ και δεν μοριοδοτείται. 

δ) Επιμόρφωςθ: 1 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδα, θ οποία κατανζμεται ωσ εξισ:  
αα) βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ετιςιασ επιμόρφωςθσ Σχολισ Επιμόρφωςθσ Λειτουργϊν 

Μζςθσ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολισ Επιμόρφωςθσ Λειτουργϊν Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 
(Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανϊτατθσ Σχολισ Ραιδαγωγικισ και Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) ι 
Σχολισ Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν Επαγγελματικισ και Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): 0,5 
μονάδεσ, 

ββ) βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ετιςιασ επιμόρφωςθσ Α.Ε.Ι. διάρκειασ τριακοςίων (300) 
τουλάχιςτον ωρϊν ι και εννεάμθνθσ διάρκειασ: 0,5 μονάδεσ, 
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γγ) βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ πιςτοποιθμζνων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του 
Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, του Ι.Ε.Ρ., του Ραιδαγωγικοφ 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. 

ε) Διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο: 1 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδα, θ οποία κατανζμεται ωσ 
εξισ: 

αα) αυτοδφναμο διδακτικό ζργο ςε Α.Ε.Ι ι ςτθ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: 0,5 μονάδεσ ανά εξάμθνο, 
ββ) ςυμμετοχι ωσ επιμορφωτισ ςε επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Ραιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, του Ι.Ε.Ρ. ι του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου: 0,1 μονάδεσ ανά δζκα 
(10) ϊρεσ. 

ςτ) Συμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα, τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ των οποίων ζχουν 
νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.): 0,5 μονάδεσ για κάκε εξάμθνο ςυμμετοχισ και 
ζωσ 1 μονάδα. 

η) υγγραφικό ζργο και ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια: 2,5 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο 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. Στθν 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. Στθν περίπτωςθ ομαδικισ ςυγγραφισ λαμβάνεται το ιμιςυ τθσ 
μοριοδότθςθσ, 

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

δδ) ςυμμετοχι ςε ομάδα ςφνταξθσ Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν - Διακεματικοφ 
Ενιαίου Ρλαιςίου Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ. - Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.) ι αναμόρφωςθσ- 
εξορκολογιςμοφ Ρρογραμμάτων Σπουδϊν και διδακτικισ φλθσ του Ι.Ε.Ρ. ι του Ραιδαγωγικοφ 
Ινςτιτοφτου (Ρ.Ι.): 0,25 μονάδεσ ανά πρόγραμμα και ζωσ 0,5 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ. 

3. Σο κριτιριο τθσ διοικθτικισ και διδακτικισ εμπειρίασ αξιολογείται με 14 κατ’ ανϊτατο 
όριο μονάδεσ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ: 

α) Διοικθτικι εμπειρία: 4 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ: 
αα) άςκθςθ κακθκόντων Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, 

Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, Συντονιςτι 
Εκπαίδευςθσ, Συμβοφλου Αϋ του Ι.Ε.Ρ. ι Ραρζδρου επί κθτεία του Ρ.Ι.: 1 μονάδα ανά ζτοσ και 
ζωσ 3 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ, 

ββ) άςκθςθ κακθκόντων Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου ι Σχολικοφ Συμβοφλου, 
Συμβοφλου Βϋ ι Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ, Υποδιεφκυνςθσ ι Τμιματοσ του Ι.Ε.Ρ., 
Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 
περιλαμβανομζνου του Τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, ι 
Γραφείου Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι Κ.Ε.Σ.Υ. ι Κ.Δ.Α.Υ. ι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι 
διευκυντι ςχολικισ μονάδασ ι Ε.Κ. ι Δ.Ι.Ε.Κ. ι Σχολισ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Κ.) ι 
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Σχολείου Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Σ.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 Σ.Ε.Κ. ι Σ.Δ.Ε. ι υπευκφνου τομζα Ε.Κ., 
Ρροϊςταμζνου Κ.Ε.Α. ι Υπευκφνου Λειτουργίασ Κ.Ρ.Ε. ι Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ Ρροςφφγων: 
0,3 μονάδεσ ανά ζτοσ και ζωσ 1,5 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ, δδ) άςκθςθ κακθκόντων 
υπευκφνου ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, αγωγισ υγείασ, 
πολιτιςτικϊν κεμάτων, Σ.Σ.Ν., ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΣΥ.Ρ., ΓΑ.ΣΥ. ι ΓΑ.Σ.Ε.Ρ. ι άςκθςθ 
διοικθτικϊν κακθκόντων με απόςπαςθ ςτθν κεντρικι ι ςε περιφερειακι υπθρεςία του 
Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων: 0,25 μονάδεσ ανά ζτοσ και ζωσ 1 κατ’ 
ανϊτατο όριο μονάδα. 

β) Διδακτικι εμπειρία: 10 κατ’ ανϊτατο όριο μονάδεσ, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ: 
αα) άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων ςε ςχολικζσ μονάδεσ, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και δθμόςια Ι.Ε.Κ., ωσ 

υπεφκυνοι ΓΑ.Σ.Ε.Ρ. και ΓΑ.ΣΥ.: 1 μονάδα για κάκε ζτοσ πζραν των απαιτοφμενων για τθ 
κεμελίωςθ δικαιϊματοσ υποβολισ υποψθφιότθτασ, 

ββ) διδακτικι υπθρεςία με τθν ιδιότθτα του Σχολικοφ Συμβοφλου ι Συντονιςτι 
Εκπαιδευτικοφ Ζργου, του Ρροϊςτάμενου Τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων, του υπευκφνου 
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ι αγωγισ υγείασ ι πολιτιςτικϊν κεμάτων ι ςχολικϊν 
δραςτθριοτιτων, του υπεφκυνου και των αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν ςε ΚΕ.ΣΥ.Ρ., Ε.Κ.Φ.Ε., 
ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. και Σ.Σ.Ν., του υπευκφνου Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν ι Φυςικισ 
Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ, του Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ Ρροςφφγων, του υπευκφνου 
ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν, οι οποίεσ είχαν λειτουργιςει ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Αρχικι Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» (Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ.), κακϊσ και 
του Διευκυντι και Υποδιευκυντι Δ.Ι.Ε.Κ. ι Σ.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. 

4. Σο κριτιριο τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςθσ αποτιμάται με 14 κατ’ 
ανϊτατο όριο μονάδεσ.  

Το κριτιριο αυτό αποτιμάται με προςωπικι ςυνζντευξθ των υποψθφίων ενϊπιον του 
αρμόδιου ςυμβουλίου επιλογισ, θ οποία μαγνθτοφωνείται για να διαςφαλίηεται θ διαφάνεια. 
Μζςω τθσ ςυνζντευξθσ εκτιμϊνται θ παιδαγωγικι και οργανωτικι ςυγκρότθςθ, θ ςυςτθματικι 
ενθμζρωςθ ςτα εκπαιδευτικά ηθτιματα, κακϊσ και θ επικοινωνιακι και εκφραςτικι ικανότθτα, 
ενϊ ςυνεκτιμϊνται τα ςτοιχεία του υπθρεςιακοφ φακζλου, κακϊσ και τα ςτοιχεία του φακζλου 
υποψθφιότθτασ κάκε υποψθφίου. Η ςυνζντευξθ περιλαμβάνει παρουςίαςθ από τον υποψιφιο 
ςχεδίου προβλθματιςμοφ και δράςθσ με αναφορά ςε κζμα παιδαγωγικοφ ενδιαφζροντοσ και 
ερωτιςεισ των μελϊν του αρμόδιου ςυμβουλίου επιλογισ προσ τον υποψιφιο. Για τθν 
αξιολόγθςθ χρθςιμοποιείται τφποσ ςυνζντευξθσ με τθ χριςθ ζντυπων υποδειγμάτων που 
περιλαμβάνουν τα αξιολογοφμενα ςτοιχεία και τθ ςτάκμιςι τουσ και υποχρεϊνουν κάκε μζλοσ 
του ςυμβουλίου να δϊςει ξεχωριςτι και αιτιολογθμζνθ βακμολογία. Στο ςχετικό πρακτικό του 
ςυμβουλίου επιλογισ αναφζρεται ςυνοπτικά το περιεχόμενο τθσ ςυνζντευξθσ, με μνεία τθσ 
παρουςίαςθσ από τον υποψιφιο του ςχεδίου προβλθματιςμοφ και δράςθσ, κακϊσ των 
ερωτιςεων που υποβλικθκαν από τα μζλθ του ςυμβουλίου και των απαντιςεων που δόκθκαν 

ΑΔΑ: 6ΕΗ34653ΠΣ-Χ0Φ



 

 
6 

από τον υποψιφιο. Ρεραιτζρω, ςτο πρακτικό καταγράφεται θ βακμολογία κάκε μζλουσ του 
ςυμβουλίου και θ αιτιολόγθςι τθσ, κακϊσ και θ εξατομικευμζνθ κρίςθ του ςυμβουλίου για τθν 
αξιολόγθςθ τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςθσ κάκε υποψθφίου. 

5. Το ςυμβοφλιο επιλογισ μπορεί, με ομόφωνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ, να 
αποκλείςει από τθν περαιτζρω διαδικαςία υποψιφιο για τον οποίο διαπιςτϊνεται από τθ 
ςυνζντευξθ ότι δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ςτελζχουσ τθσ 
εκπαίδευςθσ. 

 
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται ωσ άνω, ζωσ 15-11-2018, αυτοπροςϊπωσ ι ταχυδρομικά 

(ςφραγίδα ταχυδρομείου από άλλεσ Δ.Δ.Ε. ζωσ 15-11-2018 με προθγοφμενθ ενθμζρωςθ τθσ 

Υπθρεςίασ μασ). 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά 

ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 

 

 

Κοινοποίθςθ: 

1. Σχολικζσ μονάδεσ Δ.Δ.Ε. ΚΕΚΥΑΣ 

2. Εκπαιδευτικοφσ μζςω ςχολικϊν μονάδων 

3. Ρ.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Δ.Ε. 

5. Α.Σ.Ε.Ρ. 

 

  
                                                                                                       Ο Διευθυντής 

                                                                                   Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κέρκυρας 
                                                                               
 
                                                                                                                     ΑΘΗΝΑΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ                                                                              
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