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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Κ1/49929 (1)
Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευ-

θυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του

ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/
Α’/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – 
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/

Α’/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 

4. Την αριθμ. 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/Β’/2014) υπουργι-
κή απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας 
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 

5. Το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α/125) 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας ..... Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

6. Το π.δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

7. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α’/2015) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων .....».

8. Το π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

10. Την αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του 
Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης 
και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων». 

11. Την αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής ’’Με εντολή Υπουργού’’, ’’Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού’’ και ’’Με εντολή Υφυπουργού’’ στους Γενικούς/
Διοικητικό .... και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

12. Την αριθμ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη». 

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:ΔΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για 
την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρί-
ας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20  
1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  14
1.1.Α Διδακτορικό   9 
1.1.Β Μεταπτυχιακό   6 

1.1.Γ 
Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι 
μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι) 

  5 

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά 
Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων. 
• 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. 
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως. 
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 6
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης 
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) 
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, 
Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκ-
παιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ). 

 

1.2.Α 
Σε θέματα Σ.Δ.Ε. 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2

1.2.Β 
Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.) 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 

  2 

1.2.Γ Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, 
ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013) 

15

2.1. 
Στα Σ.Δ.Ε. 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7) 
Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

7

2.2. 
Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)  (0,25 μόρια ανά 
50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

2.3. 
Στην τυπική εκπαίδευση
(διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  14  

3.1. 
Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

6

3.2.
Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

3.3. 
Στην τυπική εκπαίδευση (Διευθυντής – Υποδιευθυντής) και στα Δ.Ι.Ε.Κ. /Δ.Σ.Ε.Κ.
(Διευθυντής – Υποδιευθυντής) 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

• 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 ΠΡΟΣΟΝΤΑ  5  
4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 
4.1.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 
4.1.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   1,5 
4.1.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)   2 
4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   1
4.2.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   0,5 
4.2.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   0,75 
4.2.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)   1 
• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ. 
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο. 
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4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)   2

4.3.
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης 
Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ 

  2 

ΣΥΝΟΛΟ: 54 
5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  10  
Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τη σχετική εγκύκλιο με 
αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/Β’/16-07-2010) «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας 
συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης». 
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 επί-
λυσης 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, 
βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευ-
τικών 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.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί κάθε προ-
ηγούμενη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

   Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2018 

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Κ1/49931 (2)

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/A’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α’/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 
3. Την αριθμ. 5953/23-6-2014 απόφαση (ΦΕΚ 1861/Β’/8-7-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)». 
4. Το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄/125) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας ..... Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 
5. Το π.δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 
6. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α’/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων .......». 
7. Το π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 
8. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
9. Την αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 

803/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

10. Την  αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
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’’Με εντολή Υπουργού’’, ’’Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’’ και ’’Με εντολή Υφυπουργού’’ στους Γενικούς/Διοικητικό 
..... και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

11. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/28-11-2016) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη. 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαι-
ρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20
1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  14
1.1.Α Διδακτορικό   9 
1.1.Β Μεταπτυχιακό   6 

1.1.Γ 
Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
Δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχι-
ακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)  

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά 
Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων. 
• 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. 
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως. 
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης 
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) 
 (Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, 
Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση 
εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ) 

 

6
 

1.2.Α 
Σε θέματα Σ.Δ.Ε. 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2

1.2.Β 
Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.) (0,25 μόρια ανά 
50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 

  2 

1.2.Γ 
Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 

  2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, 
ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013) 

15

2.1. 

Στα Σ.Δ.Ε. 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7) 
Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαί-
δευση.

7

2.2. 
Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

2.3 .
Στην τυπική εκπαίδευση 
(Διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 4ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 14

3.1. 
Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

6

3.2. 
Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

3.3. 
Στην τυπική εκπαίδευση ( Διευθυντής – Υποδιευθυντής) και στα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. (Διευ-
θυντής – Υποδιευθυντής) 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4
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• 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 ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
4.1.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 
4.1.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   1,5 
4.1.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)   2 
4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ    1
4.2.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   0,5 
4.2.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   0,75 
4.2.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)   1 

• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ. 
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο. 

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)  2

4.3. 
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά 
γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ 

  2 

ΣΥΝΟΛΟ: 54
 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί κάθε προ-
ηγούμενη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2018 

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Κ1/ 49923 (3)
Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτε-

ρης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
2. Την αριθμ. πρωτ. 5953/23-06-2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/08-07-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» 
3. Το π.δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 
4. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α΄/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων .....». 
5. Το π.δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 
6. Το π.δ. 125/5-11-2016 (A’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
7. Την αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

(ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων». 

8. Την αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό 
.... και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

9. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/28-11-2016) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη. 

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω: 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20
1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  14  
1.1.α Διδακτορικό   9 
1.1.β Μεταπτυχιακό   6 
1.1.γ Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 
Δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί 
ή διδακτορικοί τίτλοι. 

  5 

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά 
Βίου Εκπαίδευση, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων. 
• 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. 
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως. 
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης 
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) 
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και 
Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την 
πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ) 

 

6 

 

1.2.α Σε θέματα Σ.Δ.Ε. 
(0,25 μόρια ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 

  3 

1.2.β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.) 
(0,25 μόρια ανά 50ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 

  3 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής 
άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013) 

15

2.1. Στα Σ.Δ.Ε. 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7) 

  7 

2.2. Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 
(0,5 μόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 

  4 

2.3. Στην τυπική εκπαίδευση 
(Διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 
(0,5 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 

  4 

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5
3.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  2  
3.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 
3.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   1,5 
3.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)   2 
3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  1  
3.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   0,5 
3.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   0,75 
3.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)   1 
• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ.
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
3.3 ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)  2  
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά 
γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ 

  2 

 ΣΥΝΟΛΟ: 40
 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί κάθε προη-
γούμενη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2018 

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. Κ1/49934 (4)
Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρ-

τισης (Δ.Ι.Ε.Κ.).

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – 

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 
3. Το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας .....Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 
4. Την αριθμ. 5954/23-06-2014 (ΦΕΚ 1807/Α΄/02-07-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».
5. Το π.δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 
6. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων .....». 
7. Το π.δ. 73/23-9-2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 
8. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
9. Την αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 

803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

10. Την  αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
’’Με εντολή Υπουργού’’, ’’Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’’ και ’’Με εντολή Υφυπουργού’’ στους Γενικούς/Διοικητικό 
..... και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

11. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη. 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) τα παρακάτω: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20
1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   14
1.1.Α Διδακτορικό   9 
1.1.Β Μεταπτυχιακό   6 

1.1.Γ 
Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και 
δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι) 

  5 

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά 
Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων. 
• 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. 
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως. 

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης 
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) 
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και Ημερίδες, 
Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση 
εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)

6

1.2.Α 
Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2

1.2.Β 
Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 

2

1.2.Γ 
Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2
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2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής 
άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 )  

15

2.1. 

Στα I.E.K. 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική 
εκπαίδευση.

5

2.2. 

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
(εκτός Ι.Ε.Κ. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5) 
Συμπεριλαμβάνεται και η διδακτική προϋπηρεσία ωρομισθίων σε Σ.Δ.Ε. η οποία 
δεν έχει αναγνωριστεί για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

5

2.3. 
Στην τυπική εκπαίδευση 
(διδακτικό έργο στην Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, πέραν της 8ετίας με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

5

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 16
3.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  14 

3.1.Α 
Στα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. (Διευθυντής) 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

6

3.1.Β 
Στα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. (Αναπληρωτής Διευθυντής - Υποδιευθυντής) 
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

3.1.Γ 
Στην τυπική εκπαίδευση (Διευθυντής - Υποδιευθυντής) και στα Σ.Δ.Ε. (Διευθυντής -
Υποδιευθυντής) 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

3.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ   2 

3.2.Α 
Διοικητική Υπηρεσία σε Ι.Ε.Κ. 
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2

• 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 ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5
4.1.  1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  2
4.1.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 
4.1.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   1,5 
4.1.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)   2 
4.2.  2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 
4.2.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   0,5 
4.2.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   0,75 
4.2.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)   1 
• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ. 
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο. 
4.3.  ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)  2

4.3. 
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά 
γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ 

  2 

 ΣΥΝΟΛΟ: 56 

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10
Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τη σχετική εγκύκλιο με 
αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/Β’/16-07-2010) «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας 
συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης». 
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. 
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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, 
βεβαιώσεις) 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.

  
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί κάθε προ-

ηγούμενη. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2018 

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. K1/49933 (5)
Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
2. Την αριθμ. 5954/23-6-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1807/Β’/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)». 
3. Το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας ..... Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 
4. Το π.δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 
5. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α’ /2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων .....». 
6. Το π.δ. 73/23-9-2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 
7. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
8. Την αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 

803/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

9. Την αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ’’Με 
εντολή Υπουργού’’, ’’Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’’ και ’’Με εντολή Υφυπουργού’’ στους Γενικούς/Διοικητικό..... 
και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

10. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/28-11-2016) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην Ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη. 

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

 Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) τα παρακάτω: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20
1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   14
1.1.Α Διδακτορικό   9 
1.1.Β Μεταπτυχιακό   6 
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1.1.Γ 
Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) 
(Δεν λαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι με-
ταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά 
Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων. 
• 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. 
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως. 

1.2.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης 
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) 
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών, καθώς και 
Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για 
την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ)  

  6

1.2.Α 
Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2

1.2.Β 
Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης) 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2

1.2.Γ 
Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευ-
τικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπί-
πτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 )

15

2.1. 

Στα I.E.K. 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπι-
κή εκπαίδευση.

5

2.2. 

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Ι.Ε.Κ. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5) 
Συμπεριλαμβάνεται και η διδακτική προϋπηρεσία ωρομισθίων σε Σ.Δ.Ε. η 
οποία δεν έχει αναγνωριστεί για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

5

2.3. 
Στην τυπική εκπαίδευση 
(διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, πέραν της 4ετίας με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

5

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 16
3.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   14

3.1.Α 
Στα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. (Διευθυντής) 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

6

3.1.Β 
Στα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. (Αναπληρωτής Διευθυντής - Υποδιευθυντής) 
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

3.1.Γ 
Στην τυπική εκπαίδευση (Διευθυντής – Υποδιευθυντής) και στα Σ.Δ.Ε. (Διευθυ-
ντής – Υποδιευθυντής) 
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

3.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ   2

3.2.Α 
Διοικητική Υπηρεσία σε Ι.Ε.Κ. 
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)

2

• Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. 
• Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περί-
οδο. 
4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5
4.1.   1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  2 
4.1.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)  1 
4.1.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   1,5 
4.1.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)   2 
4.2.     2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   1
4.2.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   0,5 
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4.2.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   0,75 
4.2.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2)   1 
• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ. 
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο. 
4.3     ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)   2

4.3 
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιη-
τικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ 

  2 

ΣΥΝΟΛΟ: 56
  

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταργεί κάθε προ-
ηγούμενη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2018 

Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. K1/49927 (6)
Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.). 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 14, 15, 17 του άρθρου 27, του άρθρου 31 και της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4186/2013 

(ΦΕΚ 193/Α’/2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – 
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 και 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’/2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού και άλλες διατάξεις». 

4. Το π.δ. 18/23-02-2018 (ΦΕΚ 31/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 
5. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α’/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων .....». 
6. Το π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών». 
7. Το π.δ. 125/5-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α’/2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
8. Την αριθμ. 201408/Υ1/2016 (ΦΕΚ 3818/Β’/2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Δημήτριο Μπαξεβανάκη». 

9. Την αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
803/Υ.Ο.Δ.Δ./2015) «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

10. Την υπ’ αριθμ. 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/Β΄/2018) κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
’’Με εντολή Υπουργού’’, ’’Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’’ και ’’Με εντολή Υφυπουργού’’ στους Γενικούς/Διοικητικό 
..... και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

11. Την αριθμ. 13346/2016 απόφαση Ένταξη της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5002212 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

12. Την από 14-03-2018 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης. 
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 Α. Ορίζουμε τη μοριοδότηση για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 

σύμφωνα με τα παρακάτω: 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΔΒΜ

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 24 
1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά) 
Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το 
αντικείμενο της ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

 18  
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1.1.α.1 Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο των προκη-
ρυσσόμενων ειδικοτήτων (διδασκόμενα μαθήματα). 

  9 

1.1.α.2 Πτυχίο Ανώτερης Κρατικής Σχολής (Ωδείο, Δραματικής Τέχνης κ.λπ.) 
(προσμετράται και υπολογίζεται όπου απαιτείται από το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων 
ειδικοτήτων) 

  6 

1.1.α.3 Δίπλωμα ΙΕΚ και Πτυχία Β/θμιας (Τ.Ε. και Δ.Ε.) 
(Υπολογίζεται όπου προβλέπεται από το προσοντολόγιο στο πρόγραμμα σπουδών και όταν δεν 
υπάρχει σχετικό πτυχίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του 
υποψηφίου). 

  5 

Από τα παραπάνω 1.1.α.1, 1.1.α.2, 1.1.α.3 προσμετράται ο ανώτερος τίτλος 
1.1.β Μεταπτυχιακό   6 
1.1.γ Διδακτορικό   9 
• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές 
στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων. 
• 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. 
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως. 
Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 
με επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών.
Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στην Πρόσκληση ως Εμπειροτέχνης, τα 
πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3, 1.1.β και 1.1.γ δεν μοριοδοτούνται. 

 
3 
 

 1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) 
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων) 
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και Ημερίδες, 
Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. και επιμόρφωση που ήταν προαπαιτούμενη για την πιστοποίηση εκ-
παιδευτών Μητρώου ΕΟΠΠΕΠ/ΕΚΕΠΙΣ) 

 

 
6

1.2.α Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 

  3 

1.2.β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 

  3 

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(το άθροισμα της μοριοδότησης στις επιμέρους κατηγορίες δε μπορεί να υπερβαίνει τα 15) 

15 

2.1. Στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων σε προγράμματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. 
(πρώην ΓΓΔΒΜ, πρώην ΓΓΕΕ, πρώην ΓΓΛΕ) 
(1 μόριο ανά 100 ώρες) 

 10  

2.2. Σε δομές της Διά Βίου Μάθησης (ΔΙΕΚ, ΣΕΚ και Σ.Δ.Ε.) και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση σχετική 
με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων 
(1 μόριο ανά 200 ώρες) 

 10  

2.3. Σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης 
[Αναγωγή για μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την αριθμ. υπουργική απόφαση ΓΠ/200082 
(Φ.Ε.Κ. 2844 τ. Β΄/23-10-2012)] 
Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια Εκπαίδευση, με μέγιστο αριθμό τα 5 μόρια 
για το σύνολο των δομών τυπικής εκπαίδευσης. 
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας 
ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 ) 
(1 μόριο ανά έτος) 

 5  

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10
Εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (1 μόριο ανά 
έτος με ανώτερο τα 10 μόρια) 
(Ο υποψήφιος μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση –  δεν συνυπολογίζεται 
η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί 
ως διδακτική εμπειρία. Για τους εμπειροτέχνες εκπαιδευτές μοριοδοτείται η εργασιακή εμπειρία 
πέραν των τριών ετών που αποτελεί προαπαιτούμενο).  

   

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5
4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  2  
4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   1 
4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   1,5 
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4.1.γ  Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)   2 
4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  1  
4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2)   0,5 
4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)   0,75 
4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2)   1 
• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ.
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμ-
φωνα με ΑΣΕΠ 

 2 

 ΣΥΝΟΛΟ: 54 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Πτυχιούχοι και Εμπειροτέχνες) 
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα 
συγκεντρώσουν ως εξής: 
5.1. ΑΝΕΡΓΙΑ 
Από 0-6 μήνες 
Από 6-12 μήνες 
Από 12-18 μήνες 
Από 18-24 μήνες 
Από 24 μήνες και πάνω 

2%
4%
6%
8 %

10 %
5.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών 
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα) 
Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα) 
ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος) 

10%
10%
10%
10%

* Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σα-
φήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα 
πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση 
δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση 
του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθή-
ματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για 
εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή 
η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου. 

Β. Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 
για εκπαιδευτές ενηλίκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/Α’ 193. Οι πιστοποιη-
μένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός 
άλλου. 

Γ. Ο τρόπος στελέχωσης των Κ.Δ.Β.Μ. με εκπαιδευτές ενηλίκων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία: 
1. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προβεί σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομισθίων εκπαι-

δευτών ΚΔΒΜ. 
2. Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, 

για την επιλογή τους στα ΚΔΒΜ θα υποβληθεί σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που θα παρέχεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
3. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι για τα ΚΔΒΜ θα δηλώσουν την ειδικότητα και τις Περιφερειακές Ενότητες μίας 

Περιφέρειας. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι υποψήφιοι της Περιφέρειας θα χρησιμοποιηθούν 
οι πίνακες των όμορων Περιφερειών. 

4. Οι υποψήφιοι για τα ΚΔΒΜ θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους 
και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ και σε μη πιστοποιημένους 
εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Περιφερειακή Ενότητα ανάλογα με την ειδικότητά τους σύμφωνα με τον παραπάνω 
πίνακα μοριοδότησης. 

5. Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος του κάθε αξιολογικού πίνακα αντίστοιχα. 
6. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
7. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων σε όλες τις δημόσιες δομές Διά Βίου Μάθησης, 

ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά. Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει τη δημοσιο-
ϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο Τομέα, Ν.Π.Ι.Δ. [σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του ν. 3528/2007) και τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς] ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. 

8. Η γνώση Η/Υ του πεδίου 4.3. αποτελεί απαραίτητο προσόν για τη διδασκαλία στα εξ’ αποστάσεως τμήματα. 
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9. Όσοι είναι μέλη της ομάδας έργου των Κ.Δ.Β.Μ. στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ. δεν δικαιούνται να εργάζονται ως εκπαιδευτές 
ενηλίκων στα ΚΔΒΜ. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2018 

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ  





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ12894 Τεύχος Β’ 1151/29.03.2018

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02011512903180016*


		2018-03-29T19:04:03+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




