
ΚΡΙΣΗΡΙΑ Μοριοδότηςη Ανϊτατο όριο
ΔΑΓΚΑΚΗ 

ΑΝΑΣΑΙΑ 

ΜΕΣΑΞΑ 

ΧΡΗΣΟ 

Επιςτημονική ςυγκρότηςη 17
α) Διδακτορικό δίπλωμα ςτθ Φυςικι Αγωγι ι ςε ςυναφζσ 

γνωςτικό αντικείμενο: ζξι (6) μονάδεσ
6

β) Διδακτορικό δίπλωμα ςε γνωςτικό αντικείμενο μθ ςυναφζσ 

με τθ Φυςικι Αγωγι: τρεισ (3) μονάδεσ 3

γ) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν (αα) ςτθ Φυςικι Αγωγι ι ςε 

ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο: τζςςερισ (4) μονάδεσ ι (ββ) ςε 

γνωςτικό αντικείμενο μθ ςυναφζσ με τθ Φυςικι Αγωγι: δφο (2) 

μονάδεσ

4

δ) Δεφτεροσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν: μία (1) μονάδα 1

ε) Δεφτερο πτυχίο Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.): 

δφο (2) μονάδεσ 2

Γνϊςθ Σ.Π.Ε.

α) πιςτοποίθςθ επιμόρφωςθσ Επιπζδου Αϋ: μιςι (0,50) μονάδα 0,5 0,5

β) πιςτοποίθςθ επιμόρφωςθσ Επιπζδου Βϋ: μία (1) μονάδα 1

α) βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ετιςιασ επιμόρφωςθσ τθσ 

Ανϊτατθσ χολισ Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ 

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ι τθσ χολισ Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν 

Επαγγελματικισ και Σεχνικισ Εκπαίδευςθσ (.Ε.Λ.Ε.Σ.Ε.): μιςι 

(0,50) μονάδα

0,5

β) βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ετιςιασ επιμόρφωςθσ Α.Ε.Ι. 

διάρκειασ τριακοςίων (300) τουλάχιςτον ωρϊν ι και 

εννεάμθνθσ διάρκειασ, ςυναφοφσ με το γνωςτικό αντικείμενο 

των Φυςικϊν Επιςτθμϊν: μιςι (0,50) μονάδα

0,5

γ) βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ πιςτοποιθμζνων 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του Τπουργείου Παιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων (ΤΠ.Π.Ε.Θ.), του Ινςτιτοφτου 

Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ (Ι.Ε.Π.) ι του Εκνικοφ Κζντρου 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ςυναφϊν 

0,5 0,5

Διοικητική - διδακτική εμπειρία 14
α) άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων τθσ περίπτ.ααϋ τθσ περίπτ.βϋ 

τθσ παρ. 3 του άρκρου 24 του ν. 4547/2018: μία (1) μονάδα ανά 

ζτοσ, πζραν των απαιτοφμενων πζντε (5) ετϊν άςκθςθσ 

διδακτικϊν κακθκόντων ςε ςχολικζσ μονάδεσ ι Ε.Κ. για τθ 

κεμελίωςθ δικαιϊματοσ υποβολισ υποψθφιότθτασ, και ζωσ 

10 5,5

β) διδακτικι υπθρεςία ωσ Τπεφκυνοσ Φυςικισ Αγωγισ και 

χολικοφ Ακλθτιςμοφ του άρκρου 15 του ν. 4547/2018: μία (1) 

μονάδα ανά ζτοσ και ζωσ (4) μονάδεσ κατϋ ανϊτατο όριο

γ) διδακτικι υπθρεςία τθσ περίπτ.ββϋ τθσ περίπτ.βϋ τθσ παρ. 3 

του άρκρου 24 του ν. 4547/2018, πλθν τθσ οριηόμενθσ ςτθν 

περίπτ.βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου: μία (1) μονάδα ανά ζτοσ 

και ζωσ δφο (2) μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο

ΤΝΟΛΟ 31 11 5,5

Προςωπικότητα - γενική ςυγκρότηςη 14

ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟ Α.Μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΑΓΚΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΠΕ11 171551
20.09.2019 

13:30

ΜΕΣΑΞΑ ΧΡΗΣΟ ΠΕ11 225030
20.09.2019 

13:45

1

Θα αποτιμθκεί κατά τθ διαδικαςία τθσ 

ςυνζντευξθσ

Ο πρόεδροσ του ΠΤΔΕ ΕΒΡΟΤ

Αποςτολακοφδθσ τζργιοσ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ (18.09.2019)

Αποτίμηςη κριτηρίων κατά τη διαδικαςία επιλογήσ και τοποθζτηςησ των Τπευθφνων Φυςικήσ Αγωγήσ και 

χολικοφ Αθλητιςμοφ τησ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια και η μοριοδότηςη του παραπάνω πίνακα.


