
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑ∆ΟΣ Α. Μ.

α) 
∆ιδακτορικό 
δίπλωμα στις 
Φυσικές 

Επιστήμες ή 
σε 

συναφές 
γνωστικό 
αντικείμενο: 

έξι (6) 
μονάδες,

β) 
∆ιδακτορικό 
δίπλωμα σε 
γνωστικό 
αντικείμενο 

μη 
συναφές με 
τις Φυσικές 
Επιστήμες: 
τρεις (3) 
μονάδες,

α) Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 

(αα) στις Φυσικές 
Επιστήμες ή σε 

συναφές γνωστικό 
αντικείμενο: 
τέσσερις 

(4) μονάδες ή (ββ) 
σε γνωστικό 
αντικείμενο μη 

συναφές 
με τις Φυσικές 

Επιστήμες: δύο (2) 
μονάδες,

β) ∆εύτερος 
μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών: μία 
(1)μονάδα, 

∆εύτερο 
πτυχίο 

Ανώτατου 
Εκπαιδευτικ

ού 
Ιδρύματος 
(Α.Ε.Ι.): 
δύο (2) 
μονάδες.

α) πιστοποίηση 
επιμόρφωσης 
Επιπέδου Α ́: 
μισή (0,50) 
μονάδα,
β)  

πιστοποίηση  
επιμόρφωσης  
Επιπέδου  Β ́:  
μία  (1)μονάδα

α) πιστοποιημένη 
γνώση ξένης γλώσσας 

με τίτλο επι-
πέδου Γ2 (άριστη 

γνώση): μία (1) μονάδα,
β) πιστοποιημένη 

γνώση ξένης γλώσσας 
με τίτλο επι-

πέδου Γ1 (πολύ καλή 
γνώση): ογδόντα 
εκατοστά (0,80) 
της μονάδας,

γ)  πιστοποιημένη  
γνώση  ξένης  

γλώσσας  με  τίτλο  
επιπέδου Β2 (καλή 
γνώση): εξήντα 

εκατοστά (0,60)της 
μονάδας,

α) πιστοποιημένη 
γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας με 
τίτλο επιπέδου Γ2: 
μισή (0,50)μονάδα,
β) πιστοποιημένη 
γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας με 
τίτλο επιπέδου Γ1: 
σαράντα εκατοστά 
(0,40) της μονάδας,
γ) πιστοποιημένη 
γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας με 
τίτλο επιπέδου Β2: 
τριάντα εκατοστά 
(0,30) της μονάδας.

 βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό 
ετήσιας 
επιμόρφωσης 
της Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή της 
Σχολής 
Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών 
Επαγγελματικής και 
Τεχνικής 
Εκπαίδευσης 
(Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): μισή 
(0,50) μονάδα,

βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό 
ετήσιας 
επιμόρφωσης 
Α.Ε.Ι. διάρκειας 
τριακοσίων (300) 
τουλάχιστον 
ωρών ή και 
εννεάμηνης 
διάρκειας, 
συναφούς με το 
γνωστικό αντι-
κείμενο των 
Φυσικών 
Επιστημών: μισή 
(0,50) μονάδα,

βεβαίωση παρακολούθησης 
πιστοποιημένων επι-
μορφωτικών προγραμμάτων του 
Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΠ.Π.Ε.Θ.), του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 
ή του Εθνικού Κέντρου 
∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησ
ης (Ε.Κ.∆.∆.Α.), συ-
ναφών με το γνωστικό 
αντικείμενο των Φυσικών Επι-
στημών: δέκα εκατοστά (0,10) 
της μονάδας ανά δέκα 
(10) ώρες και έως μισή (0,50) 
μονάδα κατ ́ ανώτατο όριο.

α) αυτοδύναμο   
διδακτικό   έργο   σε   
Α.Ε.Ι.   ή   στη   
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: μισή 
(0,50) μονάδα ανά 
εξάμηνο διδασκαλίας,
β) συμμετοχή ως 
επιμορφωτής σε 
επιμορφωτικά προ-
γράμματα του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., του Ι.Ε.Π. ή 
του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (Π.Ι.): δέκα 
εκατοστά (0,10) της 
μονάδας ανά δέκα 
(10) ώρες και έως μισή 
(0,50) μονάδα κατ ́ 
ανώτατο όριο.

Η συμμετοχή σε 
ερευνητικά 
προγράμματα αποτι-
μάται κατ ́ ανώτατο όριο 
με μία (1) μονάδα, ως 
εξής: συμ-
μετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα, την 
ευθύνη υλο-
ποίησης των οποίων 
έχουν νομικά πρόσωπα 
δημοσίου 
δικαίου (Ν.Π.∆.∆.): μισή 
(0,50) μονάδα για κάθε 
εξάμηνο 
συμμετοχής και έως μία 
(1) μονάδα κατ ́ 
ανώτατο όριο

 Το συγγραφικό έργο και οι εισηγήσεις σε συνέδρια 
αποτιμώνται κατ ́ ανώτατο όριο με δύο και μισή (2,50) 
μονάδες, ως εξής:
α) συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων για το 
γνωστικό  αντικείμενο  των  Φυσικών  Επιστημών  που  
έχουν εκδοθεί με ISBN, ατομικά ή ομαδικά: μισή (0,50) 
μονάδα για κάθε βιβλίο και έως μία (1) μονάδα κατ ́ ανώ-
τατο όριο,
β) δημοσιεύσεις άρθρων σχετικών με τις Φυσικές Επι-
στήμες σε επιστημονικά περιοδικά: είκοσι πέντε εκατο-
στά (0,25) της μονάδας για κάθε άρθρο και έως μία (1) 
μονάδα κατ ́ ανώτατο όριο,
γ) εισηγήσεις με περιεχόμενο σχετικό με τις Φυσικές 
Επιστήμες σε πρακτικά συνεδρίων που διοργανώνονται 
από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., Α.Ε.Ι. ή άλλους εποπτευόμενους από 
το ΥΠ.Π.Ε.Θ. φορείς ή επιστημονικούς φορείς ή επιστη-
μονικά περιοδικά με κριτές: είκοσι εκατοστά (0,20) της 
μονάδας για κάθε εισήγηση και έως μία (1) μονάδα κατ ́ 
ανώτατο όριο,
δ) σχεδίαση και παραγωγή εκπαιδευτικού υποστηρι-
κτικού υλικού (εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωτι-
κού υλικού) για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
που αποτελεί προϊόν του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή εποπτευόμενου 
φορέα του: είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας,
ε)  συμμετοχή  σε  ομάδα  του  Ι .Ε.Π.  ή  του  Π.Ι.  για  τη  
σύνταξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών-∆ιαθε-
ματικού  Ενιαίου  Πλαισίου  Προγραμμάτων  Σπουδών  
(Α.Π.Σ.-∆.Ε.Π.Π.Σ.) ή την αναμόρφωση-εξορθολογισμό 
Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης για τις 
Φυσικές  Επιστήμες:  είκοσι  πέντε  εκατοστά  (0,25)  της  
μονάδας και έως μισή (0,5) μονάδα κατ ́ ανώτατο όριο.

Η διοικητική εμπειρία αποτιμάται κατ ́ ανώτατο 
όριο 
με τέσσερις (4) μονάδες, ως εξής:
α) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ.αα ́ της 
περίπτ.α ́ 
της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: μία 
(1) μονάδα 
ανά έτος και έως τρεις (3) μονάδες κατ ́ ανώτατο 
όριο,
β) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ.ββ ́της 
περίπτ.α ́ 
της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: 
μισή (0,50) μο-
νάδα ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες κατ ́ 
ανώτατο όριο
γ) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ.γγ ́ της 
περίπτ.
α ́ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: 
τριάντα 
εκατοστά (0,30) της μονάδας ανά έτος και έως 
μία και 
μισή (1,50) μονάδες κατ ́ ανώτατο όριο,
δ) άσκηση καθηκόντων της υποπερίπτ.δδ ́ της 
περίπτ.
α ́ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018: 
είκοσι 
πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας ανά έτος και 
έως μία 
(1) μονάδα κατ ́ ανώτατο όριο

 Η διδακτική εμπειρία αποτιμάται κατ ́ ανώτατο 
όριο 
με δέκα (10) μονάδες, ως εξής:
α) άσκηση διδακτικών καθηκόντων της περίπτ.αα ́ 
της 
περίπτ.β ́ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 
4547/2018: μία 
(1) μονάδα ανά έτος, πέραν των απαιτούμενων 
πέντε (5) 
ετών άσκησης διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές 
μονά-
δες ή Ε.Κ. για τη θεμελίωση δικαιώματος 
υποβολής υπο-
ψηφιότητας, και έως δέκα (10) μονάδες κατ ́ 
ανώτατο όριο,
β) διδακτική υπηρεσία ως Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε., 
σύμφω-
να με το άρθρο 16 του ν. 4547/2018 ή ως 
υπεύθυνος ή 
αποσπασμένος εκπαιδευτικός σε Ε.Κ.Φ.Ε.: μία (1) 
μονάδα 
ανά έτος και έως (4) μονάδες κατ ́ ανώτατο όριο,
γ) διδακτική υπηρεσία της περίπτ.ββ ́ της περίπτ.β 
́ 
της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4547/2018, πλην 
της 
οριζόμενης στην περίπτ.β ́ της παρούσας 
παραγράφου: 
μία (1) μονάδα ανά έτος και έως δύο (2) μονάδες 
κατ ́ 
ανώτατο όριο.

1 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 207223 5 0,5 1 0,5 1 8 1 9,25 10,25 18,25

2 ΤΣΙΑΠΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 187069 4 1 1 1 1 0,2 8,2 0,19 10 10,19 18,39

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΦΕ ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣ∆Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ (17 μονάδες) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (14 μονάδες)
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