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ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΟΣ: Τα ΕΠ.Ε.Σ των Π. & Π.Σ.

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :151 80 Μαρούσι
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Θέμα: «Διευκρινίσεις για τη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
για την πλήρωση θέσεων με απόσπαση στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία»

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων στο πλαίσιο εφαρμογής των
διατάξεων: α) της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4386 Αρ. Φ.Ε.Κ. 83/11.5.2016 και β) της
Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (Φ.Ε.Κ. 2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργικής Απόφασης σας
ενημερώνει σχετικά με τη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών για
την πλήρωση θέσεων με απόσπαση ενός σχολ. έτους στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία
με τις παρακάτω διευκρινίσεις:
1. Το πτυχίο διορισμού δεν μοριοδοτείται ως δεύτερο πτυχίο.
2. Ο μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών δεν μοριοδοτείται, εάν έχει χρησιμοποιηθεί ως
προσόν διορισμού.
3. Η πιστοποίηση των ξένων γλωσσών γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2006
«Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/ Τ. Α΄).
4. Για τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών, το πτυχίο της ειδικότητάς τους δεν
μοριοδοτείται για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας.
5. Οι καθηγητές της Πληροφορικής σύμφωνα με την Αρ. Πρ. 80663 (β)/Δ2/22-072011/ ΥΠΔΒΜΘ διευκρινιστική εγκύκλιο μοριοδοτούνται με τα μόρια της
επιμόρφωσης ΤΠΕ επιπέδου 1 και εάν είναι πιστοποιημένοι επιμορφωτές στο
επίπεδο 2 μοριοδοτούνται σ΄ αυτήν την περίπτωση με τα μόρια του επιπέδου 2.
6. Η συγγραφή ενότητας ή κεφαλαίου σε επιστημονικό συλλογικό σύγγραμμα
μοριοδοτείται με 0.5 μόριο.
7. Η μετάφραση βιβλίου δεν μοριοδοτείται.
8. Η επιμέλεια έκδοσης συλλογικού τόμου μοριοδοτείται.
9. Εισηγήσεις σε συνέδρια μοριοδοτούνται μόνον εάν οι εισηγητές προσκομίζουν τη
σχετική βεβαίωση ή σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.
10. Η συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης/ κρίσης εκπαιδευτικού υλικού, δεν
μοριοδοτείται.
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11. Σχολικά βοηθήματα και έντυπα φροντιστηριακού περιεχομένου δεν
μοριοδοτούνται.
12. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διδασκαλίες που πραγματοποίησαν στο
πλαίσιο των προγραμμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης μοριοδοτούνται, εφόσον η
συμμετοχή τους σ’ αυτά είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα ωρών ανά σχολικό έτος.
Το όριο των 10 ωρών ανά σχολικό έτος ισχύει και για τη μοριοδότηση όλων των
επιμορφωτικών δράσεων.
13. Διδασκαλία σε ιδρύματα ή σχολές π.χ. ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ που έλαβαν χώρα κατά την
περίοδο που αυτά ήταν στην ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα μοριοδοτούνται
σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης.
14. Η διδακτική προϋπηρεσία λογίζεται έως το τέλος του διδακτικού έτους (έως 15-62018 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έως 30-6-2018 για τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση).
15. Οι δράσεις της παραγράφου «2.3 Διδακτική επάρκεια και παρουσία του
εκπαιδευτικού στο σχολείο» μοριοδοτούνται μόνο αν υπάρχει σχετική βεβαίωση
ή σχετικό αποδεικτικό στοιχείο από τον Δ/ντή ή τον αρμόδιο Προϊστάμενο.
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