
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                   

                                                      

                     

 

ΘΕΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για  ηοςρ  εκπαιδεςηικούρ 

πος θα διδάξοςν ζηα ημήμαηα Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ ζηη Μονάδα 

Απεξάπηηζηρ 18 ΑΝΧ  ηος Φ.Ν.Α. και ηον/ηην εκπαιδεςηικό πος θα οπιζηεί 

Τπεύθςνορ/νη ηυν Σμημάηυν αςηών για ηο ζσολικό έηορ 2016 -2017» 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1.- Σηο δηαηάμεηο: 

α) ησλ άξζξσλ 5, 6, 8 θαη 14 ηνπ Ν.1566/1985 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ  167Α΄/1985), όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

β) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2525/1997 «Δληαίν Λύθεην, πξόζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ  

65Α΄/1985), όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

γ) ηνπ Ν. 2690/1999 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 45Α΄/1999), όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

δ) ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 29 ηνπ Ν.2817/2000 «Δθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 78Α΄/2000), όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

ε) ηνπ Ν. 2986/2002 «Οξγάλσζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ,  
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επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 24Α΄/2002), όπσο ζήκεξα 

ηζρύεη, 

ζη) ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3475/2006 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 146 Α΄/2006), όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

δ) ηνπ Ν. 3848/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – θαζηέξσζε θαλόλσλ 

αμηνιόγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 71Α΄/2010), 

όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

ε) ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3879/2010 «Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 163Α΄/2010), όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

ζ) ησλ άξζξσλ 51 θαη 100 ηνπ Ν. 4139/2013 «Νόκνο πεξί εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο (ΦΔΚ 74Α΄/2013), όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

η) ηεο πεξ. ηβ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 143Α΄/2014), όπσο ζήκεξα ηζρύεη, 

ηα) ηνπ Ν. 4354/2015 «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο 

ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο ησλ δεκνζηνλνκηθώλ 

ζηόρσλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ» (ΦΔΚ 176Α΄/2015), όπσο ζήκεξα ηζρύεη,  

ηβ) ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ Ν. 4368/2016 «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 21Α΄/2016),  

ηγ) ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194Α΄/2010), 

όπσο ζήκεξα ηζρύεη. 

2.- Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Γ1/2002 «Καζνξηζκόο ησλ εηδηθόηεξσλ 

θαζεθόλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ πξντζηακέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ δηεπζπληώλ θαη ππνδηεπζπληώλ ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ΔΚ θαη ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ» (ΦΔΚ 1340 Β΄/16-10-2002), 

όπσο ζήκεξα ηζρύνπλ. 

3.- Σν κε αξηζκ. 14364/19.5.2016 αίηεκα ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο «18 ΑΝΩ» ηνπ 

Ψπρηαηξηθνύ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. 

4.- Σε κε αξηζκ. 166082/Γ2/2016 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο 

΄Δξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Τγείαο θαη Οηθνλνκηθώλ κε ζέκα «Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο 

ρνιηθώλ Σκεκάησλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηε Μνλάδα 

Απεμάξηεζεο ηνπ «18 ΑΝΩ» ηνπ Ψ.Ν.Α» (ΦΔΚ 3375Β΄/2016),  
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5.- Σε κε αξηζκ. 176667/ΓΓ4/2016 Τπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Σκεκάησλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηε Μνλάδα Απεμάξηεζεο 18 ΑΝΩ» (ΦΔΚ 3412Β΄/2016),  

6.- Σε κε αξηζκ. 103540/Γ2/2016 Τπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ   Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Ωξνιόγην Πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ ησλ Α΄, Β΄, Γ΄  ηάμεσλ 

ηνπ Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ» (Φ.Δ.Κ. 2070Β΄/2016), 

7.- Σε κε αξηζκ. 82437/Γ2/2015 Τπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ,  Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Ωξνιόγην Πξόγξακκα ησλ καζεκάησλ ησλ Α΄, Β΄, Γ΄ θαη Γ΄ 

ηάμεσλ ηνπ Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ» (Φ.Δ.Κ. 941Β΄/2015),  

8.- Σε κε αξηζκ. 94588/Γ2/2016 Τπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Αλαζέζεηο καζεκάησλ Γπκλαζίνπ θαη Γεληθνύ Λπθείνπ» (ΦΔΚ 

1670Β΄/2016),   

9.- Σε κε αξηζκ. 136680/Γ2/2016 Τπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε-ζπκπιήξσζε ηεο κε αξηζ. 94588/Γ2/09.06.2016 

ππνπξγηθήο απόθαζεο κε ζέκα «Αλαζέζεηο καζεκάησλ Γπκλαζίνπ θαη Γεληθνύ Λπθείνπ» 

(Β΄ 1670)» (ΦΔΚ 2758Β΄/2016),   

10.- Σε κε αξηζκό 758/26.10.2016 Τπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα «πγθξόηεζε Δπηηξνπήο γηα ηελ επνπηεία ιεηηνπξγίαο ζρνιηθώλ 

ηκεκάησλ Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο γηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο Κνηλσληθήο 

Δπαλέληαμεο ηεο Μνλάδαο Απεμάξηεζεο ηνπ 18 AΝΩ», 

11.- Σν κε αξηζκό 186012/Γ2/3.11.2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ. Π.Δ.Θ. 

12.- Σν κε αξηζκό 204036/Δ2/30.11.2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠ. Π.Δ.Θ. 

 

Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε 

Σνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ θιάδσλ ΠΔ02, ΠΔ03, ΠΔ04-01, ΠΔ04-02, ΠΔ04-04, ΠΔ05, ΠΔ06, 

ΠΔ09, ΠΔ10, ΠΔ13, ΠΔ19-20 πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα θαηά θιάδν εθπαίδεπζεο θαη 

αλήθνπλ ζε κηα από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 

α) κνλίκσλ εθπαηδεπηηθώλ ή αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ πιήξνπο σξαξίνπ πνπ δελ 

ζπκπιεξώλνπλ ην ππνρξεσηηθό σξάξην δηδαζθαιίαο θαη ππεξεηνύλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο θαη κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ απηνύ, 

β) κνλίκσλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηζπκνύλ λα παξέρνπλ ππεξσξηαθή απαζρόιεζε θαη  

γ) αλαπιεξσηώλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθώλ από ηνπο νηθείνπο πίλαθεο, 
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οι οποίοι  ενδιαθέπονηαι: 

I) να διδάξοςν ηο ζσολικό έηορ 2016-2017 ζηα παπακάηυ ημήμαηα Δεςηεποβάθμιαρ 

Εκπαίδεςζηρ ζηο σώπο ηηρ Μονάδαρ Απεξάπηηζηρ 18 Άνυ ηος Φ.Ν.Α: 

1.- Γ΄ Σάμε Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ, 

2.- Α΄ Σάμε Δζπεξηλνύ Λπθείνπ, 

3.- Γ΄ Σάμε Δζπεξηλνύ Λπθείνπ Γεληθήο Παηδείαο, 

4.- Γ΄ Σάμε Δζπεξηλνύ Λπθείνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ Αλζξσπηζηηθώλ πνπδώλ, 

5.- Γ΄ Σάμε Δζπεξηλνύ Λπθείνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ Θεηηθώλ πνπδώλ, 

6.- Γ΄ Σάμε Δζπεξηλνύ Λπθείνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ πνπδώλ Οηθνλνκίαο θαη 

Πιεξνθνξηθήο, θαη  

II) να επιλεγούν για ηη θέζη ηος Τπεύθςνος ηυν ημημάηυν Δεςηεποβάθμιαρ 

Εκπαίδεςζηρ ηηρ Μονάδαρ Απεξάπηηζηρ 18 Άνυ ηος Φ.Ν.Α, για ηο ζσολικό έηορ 2016-

2017,  εθόζον έσοςν επιπλέον οκηαεηή (8) διδακηική εμπειπία ζηην ηςπική εκπαίδεςζη,  

 

λα ππνβάινπλ ζηα γξαθεία ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο ζηελ νδό Σζόρα 15-17 ζηελ Αζήλα, από ζήμεπα 

μέσπι και 9.12.2016 (αποκλειζηική πποθεζμία), ζςμπληπυμένερ και ςπογεγπαμμένερ 

καηά πεπίπηυζη, ηη μία ή και ηιρ δύο πποεκηςπυμένερ αιηήζειρ πος επιζςνάπηονηαι 

ζηην παπούζα υρ  παπάπηημα Ια και παπάπηημα Ιβ, οι οποίερ ππέπει να ζςνοδεύονηαι 

από ηοςρ ηίηλοςρ ζποςδών ηυν ςποτηθίυν, ζςμπεπιλαμβανομένος ηος πηςσίος ηοςρ 

πος αποηελεί πποζόν διοπιζμού και από όλα ηα απαπαίηηηα για ηην απόδειξη ηυν 

λοιπών ηοςρ πποζόνηυν δικαιολογηηικά.  

Σα θξηηήξηα επηινγήο,  ηόζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα δηδάμνπλ όζν θαη γηα ηνλ 

ππεύζπλν ηνπ Σκήκαηνο, είλαη ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο κε αξηζκ. 

176667/ΓΓ4/2016 Τ.Α. ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηα νπνία 

απνηππώλνληαη ζηα παξαξηήκαηα ΙΙ (γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο) θαη ΙΙΙ (γηα ηνλ ππεύζπλν ηνπ 

ηκήκαηνο) ηεο παξνύζαο. 

Η πεληακειήο επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4368/2016, ζα δηελεξγήζεη 

ηε ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ, ζα επηιέμεη ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό θαη 

ηνλ Τπεύζπλν Σκήκαηνο, ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθό πξαθηηθό ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ν 

αμηνινγηθόο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθώλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ 

άξζξνπ  6  ηεο  παξαπάλσ  Τ.Α,  ηα  ζηνηρεία  ησλ  ππνςεθίσλ  θαη  ε θαηεγνξία ζηελ νπνία  
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αλήθνπλ νη ππνςήθηνη ζύκθσλα κε ην εδάθην α΄ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4368/2016 

θαη ζα ππνβάιεη ην παξαπάλσ πξαθηηθό ζηνλ Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο 

γηα ηε δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνο ζπκπιήξσζε σξαξίνπ θαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία 

γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

κε ππεξσξηαθή απαζρόιεζε, ηνπο αλαπιεξσηέο θαη ηνπο σξνκίζζηνπο. 

εκεηώλεηαη όηη όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηδξύκαηα αλώηαηεο 

εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη από ην 

Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π./ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Ιλζηηηνύην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.), ή ην 

πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Δπαγγεικαηηθώλ Ιζνηηκηώλ (.Α.Δ.Ι.). Σπρόλ μελόγισζζεο 

βεβαηώζεηο ή έγγξαθα, πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζηεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ή άιιν αξκόδην θαηά λόκν όξγαλν. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, δελ γίλνληαη δεθηά: α) 

ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη β) νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ αίηεζε. 

Η παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο  Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο. 

                                      

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΑΣΣΙΚΗ 

 

 

 

                                                        ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ  ΛΟΝΣΟ 
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Απνδέθηεο πξνο θνηλνπνίεζε: 

1.- ΤΠ.Π.Δ.Θ., Γηεύζπλζε πνπδώλ, Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

2.- Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο. 

3.- Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 

 

πλεκκέλα: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ια:    Έληππν αίηεζεο ππνςεθίνπ ππεύζπλνπ Σκήκαηνο. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ιβ:    Έληππν αίηεζεο ππνςεθίνπ γηα δηδαζθαιία. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ:    Κξηηήξηα επηινγήο εθπαηδεπηηθώλ.  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ:   Κξηηήξηα επηινγήο ππεπζύλνπ ηκήκαηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ια 

ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΕΙ Ω ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α.  

(η αίτηση επζχει θζση Τπεφθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86) 

Προσ την Περιφερειακή Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ 

ΟΝΟΜΑ ………………………………………………    ΕΠΩΝΤΜΟ ………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ …………………………………    ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ …………………………………. 

ΑΔΣ …………………………………………………….   Α.Μ.……………………… (για μόνιμους εκπαιδευτικοφς) 

Α.Φ.Μ. ………………………………………………..    ΔΟΤ ………………………………………………………… 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ …………………………   ΠΟΛΗ……………………………..Σ.Κ. …………………… 

ΣΗΛΕΦΩΝΑ ……………………………………………….  (ΚΙΝΗΣΟ) ………………………………………………….. 

email ………………………………………………………….. 

ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ: ………………………………………………………………………………………………………………. 

ΚΛΑΔΟ: …………………………………………...   ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ……………………………………………… 

ΕΠΙΘΤΜΩ ΝΑ ΟΡΙΣΩ Ω ΤΠΕΤΘΤΝΟ  

ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ 18 ΑΝΩ ΚΑΙ ΑΝΗΚΩ ΣΗΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΩΝ:  

 

Α. 1) ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ ΠΟΤ ΔΕ ΤΜΠΛΗΡΩΝΟΤΝ ΣΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ □ 

2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ ΠΟΤ ΔΕ ΤΜΠΛΗΡΩΝΟΤΝ ΣΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ 

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ □ 

Β. ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΤΝ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ □ 

Γ. ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ / ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΙΚΕΙΟΤ ΠΙΝΑΚΕ □ 
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 ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛΩΝΩ ΟΣΙ ΔΙΑΘΕΣΩ ΟΚΣΑΕΣΗ (8) ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗΝ ΣΤΠΙΚΗ   ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ□  

ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΤΠΟΒΑΛΩ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ……/……/……. 

       (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ιβ 

ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΩΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΟΤ ΕΠΙΘΤΜΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ 18 ΑΝΩ του Ψ.Ν.Α.  

(η αίτηση επζχει θζση Τπεφθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86) 

Προσ την Περιφερειακή Διεφθυνςη Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ 

ΟΝΟΜΑ ………………………………………………    ΕΠΩΝΤΜΟ ………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ …………………………………    ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ …………………………………. 

ΑΔΣ …………………………………………………….   Α.Μ.……………………… (για μόνιμους εκπαιδευτικοφς) 

Α.Φ.Μ. ………………………………………………..    ΔΟΤ ………………………………………………………… 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ …………………………   ΠΟΛΗ……………………………..Σ.Κ. …………………… 

ΣΗΛΕΦΩΝΑ ……………………………………………….  (ΚΙΝΗΣΟ) ………………………………………………….. 

email ………………………………………………………….. 

ΒΑΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ: ………………………………………………………………………………………………………………. 

ΚΛΑΔΟ: …………………………………………...   ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ……………………………………………… 

ΕΠΙΘΤΜΩ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ 18 

ΑΝΩ ΚΑΙ ΑΝΗΚΩ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΩΝ:  

Α. 1) ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΔΕ ΤΜΠΛΗΡΩΝΟΤΝ ΣΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ 

ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΣΣΙΚΗ  □ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ □ 

2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΤ ΩΡΑΡΙΟΤ ΠΟΤ ΔΕ ΤΜΠΛΗΡΩΝΟΤΝ ΣΟ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ    

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ □ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟ ΤΜΠΛΗΡΩΗ □ 

Β. ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΤΝ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ □ 
Γ. ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ / ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΙΚΕΙΟΤ ΠΙΝΑΚΕ □ 
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ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΤΠΟΒΑΛΩ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

11. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

 

ΑΘΗΝΑ, ……/……/……. 

       (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Σα κριτήρια επιλογής για τους εκπαιδευτικούς ορίζονται και μοριοδοτούνται ως εξής: 
 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 24   
 

     

1.1.ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  16  
 

     

1.1.α. Διδακτορικό   8 
 

     

1.1.β. Μεταπτυχιακό   5 
 

     

1.1.γ. Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΕΛΕΣΕ μονοετούς   
3  

φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)   
 

   
 

      
• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Χυχολογία, την Κοινωνιολογία και τις Επιστήμες της Αγωγής 

λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων. 

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο. 

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα, εφόσον  

 το μεταπτυχιακό ανήκει στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.      

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.   
      

1.2. ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ (Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, υνέδρια  
8 

  
 

κ.λπ.)    
 

    
 

      

1.2.α. ε θέματα χολείου 18 ΑΝΨ (0,5 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό    
5  

μορίων 5)    
 

    
 

      

     

1.2.β. την προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής    
 

επανένταξης πρώην εξαρτημένων ατόμων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων 3   
 

χολείου 18 ΑΝΨ) (0,5 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)    
 

     

2. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
 

(τη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών,    
 

εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. 15   
 

Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του    
 

Ν. 4186/2013)     
 

     

2.1. το χολείο 18 ΑΝΨ (1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μο ρίων 7)   
7  

    
 

    
 

     

2.2. την εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων (εκτός χολείου 18 ΑΝΨ)   
4  

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)   
 

   
 

     

2.3. την τυπική εκπαίδευση (1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας,   
4 

 

με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 
   

 

    
 

      

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  6   
 

     
 

3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ   2  
 

     
 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)    1 
 

     
 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)    1,5 
 

     
 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)    2 
 

     
 

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ   1  
 

     
 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)    0,5 
 

     
 

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)    0,75 
 

     
 

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)    1 
 

       
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13 παρ. ι, του Ν. 3848/2010) 

 

3.3. ΓΝΨΕΙ ΦΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ (ΝΕΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ) 3 

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Σ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΤΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης 

 Η/Τ σύμφωνα με ΑΕΠ 
 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ του Ν. 4327/2015)  

3 
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4. ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 20   
     

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του Ν. 3848/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται 

για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η 

αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επί-λυσης προβλημάτων, ιδίως 

διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους θεραπευόμενους μαθητές στην 

απόκτηση της γνώσης, η ικανότητα να ανταποκρίνεται στις ειδικές συνθήκες του θεραπευτικού πλαισίου. 

ΑΔΑ: 730Υ4653ΠΣ-ΚΧ9



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 

 Κριτήρια επιλογής για τον Τπεύθυνο τμήματος ορίζονται και βαθμολογούνται ως εξής:  

1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 32   
 

    
 

1.1.ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  20  
 

    
 

1.1.α. Διδακτορικό   9 
 

    
 

1.1.β. Μεταπτυχιακό   6 
 

    
 

1.1.γ. Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΕΛΕΣΕ μονοετούς   
5  

φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)   
 

   
 

      
• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη υνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις πουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου 

Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.  

• πουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο. 

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα, εφόσον  

το μεταπτυχιακό ανήκει στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.     

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.  
     

1.2. ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ (Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, υνέδρια  
12 

 
 

κ.λπ.)   
 

   
 

     

1.2.α. ε θέματα χολείου 18 ΑΝΨ (0,5 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό   
4  

μορίων 4)   
 

   
 

     

1.2.β. την προβληματική της εξάρτησης και στις αρχές της κοινωνικής    
 

επανένταξης πρώην εξαρτημένων ατόμων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων   4 
 

χολείου 18 ΑΝΨ) (0,5 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)    
 

     

1.2.γ. τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (0,5 μόρια ανά 25 ώρες, με   
4  

μέγιστο αριθμό μορίων 4)   
 

   
 

     

2. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
 

(τη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών,    
 

εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. 15   
 

Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του    
 

Ν. 4186/2013)    
 

     

2.1. το χολείο 18 ΑΝΨ (1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό   
7  

μορίων 7)   
 

   
 

     

2.2. την εκπαίδευση πρώην εξαρτημένων ατόμων (εκτός χολείου 18 ΑΝΨ)   
4  

(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)   
 

   
 

     

2.3. την τυπική εκπαίδευση   
4  

(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)   
 

   
 

     

3. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 14   
 

     

3.1. το χολείο 18 ΑΝΨ ως εκπαιδευτικά υπεύθυνος   
8  

(2 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 8)   
 

   
 

     

3.2. την τυπική εκπαίδευση ως Διευθυντής   
6  

(1,5 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)   
 

   
 

      
Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο. 

 

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 6   
    

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ  2  
    

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 
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Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)    1,5 
 

      

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)    2 
 

      

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ   1  
 

      

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)    0,5 
 

      

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)    0,75 
 

      

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)    1 
 

     

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται 
 

για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13 παρ. ι, του Ν. 3848/2010)    
 

    

4.3. ΓΝΨΕΙ ΦΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ (ΝΕΕ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ)  3  
 

     

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Σ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΤΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Τ σύμφωνα με ΑΕΠ   
3  

   
 

   
 

      

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ του Ν. 4327/2015)  

5.   ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 20   
     

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του Ν. 3848/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους. Η συνέντευξη 

μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας. 

1. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η 

ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και 

λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.   
2. Η διαδικασία περιλαμβάνει Α) την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης Β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο 

μέλος της επιτροπής Γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε   
3. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:   

τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσει ς) και τα οποία δεν 

έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες 

σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση. 
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