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1 ΑΦΜ…57076 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Δεν προκύπτει ότι η τρίμηνη περιοδική επιμόρφωση ήταν άνω των 100 ωρών. 2. Το σύστημα της πλατφόρμας 

αυτομάτως κάνει απλή στρογγυλοποίηση αποκόπτοντας τα επόμενα δεκαδικά μετά το πρώτο. 3. 25/11/1997 έως 

31/8/1998: 9 μήνες και 6 ημέρες (0,1875 μόριο) 14/9/1999 έως 31/8/2000: 11 μήνες και 17 ημέρες (0,1875 μόριο). 

Υπολογίζονται 9 μήνες (τρία τρίμηνα) και οι υπόλοιποι 2 μήνες και 17 ημέρες δεν μοριοδοτούνται ως χρόνος 

μικρότερος του τριμήνου).

2 ΑΦΜ…70105 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η μοριοδότηση είναι σωστή. Η συμμετοχή στην ΕΔΥ υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 

σύστασης και συγκρότησής της (και όχι από την έναρξη του σχολικού έτους), έως τη λήξη εκάστου διδακτικού 

έτους (21 Ιουνίου). Υπηρεσία σε Συμβούλια ή Επιτροπές μοριοδοτείται μόνον όταν δεν εμπίπτει αθροιστικά με 

μοριοδοτούμενη θητεία Δ/ντή/Υποδ/ντή/Προϊσταμένου (ν. 4823, άρθρο 33, παρ. 3)

3 ΑΦΜ…91343 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Η μοριοδότηση είναι σωστή. Υπηρεσία σε Συμβούλια ή Επιτροπές μοριοδοτείται μόνον όταν δεν εμπίπτει 

αθροιστικά με μοριοδοτούμενη θητεία Δ/ντή/Υποδ/ντή/Προϊσταμένου (ν. 4823, άρθρο 33, παρ. 3)

4 ΑΦΜ…83083 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
OSOS: H συμμετοχή της υποψήφιας αφορά στη συγκρότηση παιδαγωγικής ομάδας υλοποίησης του έργου και όχι 

επιστημονικής, σύμφωνα με την περιγραφή του πεδίου.

5 ΑΦΜ…36821 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Η μοριοδότηση είναι ορθή. Η θητεία Αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας (18/11/2005 έως 31/8/2007) δεν 

μοριοδοτείται.

6 ΑΦΜ…66614 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η μοριοδότηση αποδίδεται σε τρίμηνα και διάστημα μικρότερο του τριμήνου δεν μοριοδοτείται. Επομένως, η 

συμμετοχή στον Όμιλο από 1/9/2016 έως 21/6/2017 είναι 3 τρίμηνα, άρα 0,375 του μορίου. 2. Το σύστημα της 

πλατφόρμας αυτομάτως κάνει απλή στρογγυλοποίηση αποκόπτοντας τα επόμενα δεκαδικά ψηφία μετά το πρώτο.

7 ΑΦΜ…04992 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η μοριοδότηση είναι σωστή. Η συμμετοχή στην ΕΔΥ υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 

σύστασης και συγκρότησής της (και όχι από την έναρξη του σχολικού έτους), έως τη λήξη εκάστου διδακτικού 

έτους (21 Ιουνίου). 2. Η θητεία ως αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας κατά τα έτη 2019 – 2020 δεν δηλώθηκε από τον 

υποψήφιο στο σχετικό πεδίο και, επομένως, δεν μοριοδοτήθηκε από το σύστημα.

8 ΑΦΜ…44548 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Στο ίδιο πεδίο υποβλήθηκαν δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι. Μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: δεν έχει 

αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ. 2. Δεν υποβλήθηκαν οι αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης των ΕΔΥ. 3. Μέντορας: δεν 

έχει δηλωθεί στην αίτηση το σχετικό πεδίο. 4α PCI_2021_Giannou_Mamalis: Χωρίς ΙSBN. 4βΤα άρθρα σε διεθνή 

περιοδικά αφορούν Συνέδρια. 5. Το μέγιστο των μορίων της διδακτικής εμπειρίας είναι 9 μόρια. 6. Πρακτική 

άσκηση φοιτητών: δεν αποτελεί αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ.

9 ΑΦΜ…30533 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Η μοριοδότηση είναι σωστή. Υπηρεσία σε Συμβούλια ή Επιτροπές μοριοδοτείται μόνον όταν δεν εμπίπτει 

αθροιστικά με μοριοδοτούμενη θητεία Δ/ντή/Υποδ/ντή/Προϊσταμένου (ν. 4823, άρθρο 33, παρ. 3)

10 ΑΦΜ…52168 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Σύνταξη μελέτης για τις προδιαγραφές σχεδιασμού προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: δεν 

περιγράφεται ως ερευνητικό πρόγραμμα. 2. Μέλος επιτροπής παραλαβής παροδοτέων αναδόχου: δεν αποτελεί 

συμμετοχή σε καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 3. Πανεπιστήμιο Πειραιά: 220 ώρες, 5 μήνες. Χαροκόπειο: 80 

ώρες, χωρίς αναφορά σε χρονική διάρκεια (δεν προκύπτει ότι ήταν συμπληρωματικό του προηγούμενου). 4. 74 

ώρες: Βεβαιώσεις με χειρόγραφη αναφορά ωρών/ή και καθόλου, δεν μοριοδοτούνται.

11 ΑΦΜ…53050 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Από τη σχετική Προκήρυξη, αλλά και τις Οδηγίες της πλατφόρμας, προκύπτει ότι όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι 

αναρτώνται με μετάφραση. Η αναφορά στο άρθρο 58, ν. 4674/2020, Φ.Ε.Κ. 53/11.3.2020, τ.Α΄) αφορά στις 

διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ. 2. Τα διδακτικά έτη που μοριοδοτούνται προκύπτουν πέραν της 8ετίας που 

αποτελεί προϋπόθεση υποψηφιότητας. Άρα, η μοριοδότηση είναι σωστή.

12 ΑΦΜ…89461 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Το σύστημα μοριοδοτεί αυτομάτως το πεδίο στο οποίο επισυνάφθηκε το εκ παραδρομής αρχείο. 2. 

Φροντιστηριακά σεμινάρια μαθήματος: δεν συνιστούν αυτόνομη διδασκαλία. 3. Από το ΠΥΜ δεν προκύπτει 

απόσπαση σε φορέα. 4. Η συμμετοχή στην ΕΔΥ υπολογίζεται ανά τρίμηνο και διάστημα μικρότερο του τριμήνου 

δεν μοριοδοτείται. Ο υπολογισμός είναι σωστός. 5. Στη Βεβαίωση του ΕΚΠΑ δεν περιγράφεται το ερευνητικό έργο 

και η συμμετοχή του σχολείου σε Πρακτική άσκηση φοιτητών δεν αποτελεί ερευνητικό έργο.

13 ΑΦΜ…74189 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

α) Από την ανάθεση καθηκόντων προκύπτει ότι η υποψήφια ορίστηκε ως Επιμορφώτρια της πιλοτικής εφαρμογής 

των αναφερόμενων Πράξεων και δεν συμμετείχε σε ομάδα σύνταξης Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή αναμόρφωσης και 

εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών, όπως περιγράφεται στο σχετικό πεδίο. β) Για να μοριοδοτηθεί η 

απόσπαση στο ΙΕΠ θα έπρεπε να έχει επιλεγεί από την υποψήφια το πεδίο "Άσκηση καθηκόντων με απόσπαση σε 

υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ (κεντρική, αποκεντρωμένη ή εποπτευόμενη)" και όχι "Σύμβουλος Β΄ του ΙΕΠ".

14 ΑΦΜ…14548 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Για να μοριοδοτηθεί η απόσπαση στην Ακαδημία θα έπρεπε να έχει επιλεγεί από την υποψήφια το πεδίο 

"Άσκηση καθηκόντων με απόσπαση σε υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ (κεντρική, αποκεντρωμένη ή εποπτευόμενη)" και όχι 

"Άλλη Εκπαιδευτική Υπηρεσία". 2. Το άρθρο μοριοδοτήθηκε με 0,25, γιατί είναι συλλογικό (Α-Κ και Ε-Δ).

15 ΑΦΜ…69000 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Ξένη γλώσσα: Τίτλος χωρίς μετάφραση. 2. Επιμόρφωση ΑΕΙ: Δεν επισυνάπτεται το Συμπληρωματικό 

Πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ώρες και διάρκεια). 3. Από 23/12/2021 έως 9/1/2023: Η θέση 

Αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας δεν μοριοδοτείται. 6. Αποδόθηκε το μέγιστο των μορίων της διδακτικής 

εμπειρίας (9 μόρια). 5. Ώρες επιμορφώσεων: Μοριοδοτήθηκε το σύνολο των ωρών που αιτήθηκε η υποψήφια, 

ήτοι 50 ώρες.

16 ΑΦΜ…06180 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

"Οδηγίες πλατφόρμας: Για τα πρακτικά, σκανάρετε το εξώφυλλο των Πρακτικών, την σελίδα στην οποία φαίνεται 

ο αριθμός ISBN/ΙSSN των Πρακτικών καθώς και την πρώτη σελίδα της εισήγησης". Δεν έχει αναρτηθεί η πρώτη 

σελίδα της εισήγησης από τα Πρακτικά των Συνεδρίων, αλλά οι περιλήψεις των εισηγήσεων από έκτακτα τεύχη 

περιοδικών.

17 ΑΦΜ…22010 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η συμμετοχή στην ΕΔΥ υπολογίζεται ανά τρίμηνο, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης σύστασης και 

συγκρότησής της (και όχι από την έναρξη του σχολικού έτους), έως τη λήξη εκάστου διδακτικού έτους (21 Ιουνίου), 

όπως σωστά έχουν δηλωθεί -και μοριοδοτηθεί- τα σχετικά διαστήματα από τον υποψήφιο στο αντίστοιχο πεδίο 

της αίτησής του.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ



18 ΑΦΜ…63217 ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΕΚΤΗ

1. Η συμμετοχή στην ΕΔΥ υπολογίζεται ανά τρίμηνο, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης σύστασης και 

συγκρότησής της (και όχι από την έναρξη του σχολικού έτους), έως τη λήξη εκάστου διδακτικού έτους (21 Ιουνίου), 

όπως σωστά έχουν δηλωθεί τα σχετικά διαστήματα από τον υποψήφιο στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησής του 

(διάστημα μικρότερο του τριμήνου δεν μοριοδοτείται). 2. Δεκτή η ένσταση.

19 ΑΦΜ…99446 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για την Πρακτική άσκηση των φοιτητών (60 ώρες) δεν αποτελεί παροχή 

επιμορφωτικού έργου.

20 ΑΦΜ…52676 ΔΕΚΤΗ Δεκτή η ένσταση

21 ΑΦΜ…82415 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

α) Το έργο έχει ήδη μοριοδοτηθεί. β) Η παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος (30 ώρες) δεν συνιστά 

συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κλπ. γ) Το έργο έχει ήδη μοριοδοτηθεί. δ) Η πρακτική άσκηση των φοιτητών δεν συνιστά 

αυτόνομο διδακτικό έργο. ε) Μη αποδεκτός τύπος Βεβαίωσης Πιστοποίησης ΤΠΕ Β1 Επιπέδου.

22 ΑΦΜ…90358 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Από τις ώρες που αναφέρονται στα σχετικά αρχεία που έχουν αναρτηθεί, προκύπτει παροχή επιμορφωτικού 

έργου δύο (2) ωρών. 2. Η συμμετοχή σε συνέδρια δεν συνιστά επιμορφωτικό έργο. 3. Τα 2,5 μόρια συνυποψήφιου 

δεν αφορούν εμπειρία ως Υποδιευθυντή/Προϊσταμένου.

23 ΑΦΜ…29897 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Στο πεδίο Πιστοποίηση ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου δεν έχει καταχωριστεί κανένα αρχείο και ως εκ τούτου δεν προκύπτει 

μοριοδότηση.

24 ΑΦΜ…05868 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1) ΔΕΝ μοριοδοτήθηκαν: ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ εστί: Χωρίς ISBN και αναφορά στο όνομα του υποψηφίου. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

(ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): Δεν πρόκειται για διεθνή εκδοτικό οίκο, αλλά ελληνικό ("Ατραπός"). ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ..: Χωρίς ISBN. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ..: Χωρίς ISΒΝ. Η ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ..: Διοικητική υποστήριξη. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ..: Χωρίς ISSN. 2) Η διδασκαλία σε σεμινάρια στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, πέραν 

του βασικού προγράμμματος σπουδών, δεν αποτελεί άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι.

25 ΑΦΜ…91078 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Στο με αριθμ. Φ.361.22 / 7 / 151151 / Ε3/7-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Επιλογή υποψηφίων 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων 

(Ε.Κ.)», αλλά και τις Οδηγίες της πλατφόρμας, αναφέρεται ότι: "Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να 

έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο 

όργανο".

26 ΑΦΜ…54403 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

"Οδηγίες πλατφόρμας: Για τα πρακτικά, σκανάρετε το εξώφυλλο των Πρακτικών, την σελίδα στην οποία φαίνεται 

ο αριθμός ISBN/ΙSSN των Πρακτικών καθώς και την πρώτη σελίδα της εισήγησης". Δεν έχει αναρτηθεί η πρώτη 

σελίδα της εισήγησης από τα Πρακτικά του Συνεδρίου, αλλά η περίληψη της εισήγησης από έκτακτο τεύχος 

περιοδικού.

27 ΑΦΜ…97909 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η εν λόγω προϋπηρεσία έχει μοριοδοτηθεί σωστά. Αφορά σε 2 τρίμηνα κατά το σχολικό έτος 2020-21 ήτοι 

2Χ0,125=0,25 μόρια. Η προυπηρεσία σε ΕΔΥ κατά το σχολικό έτος 2022-23 δεν μοριοδοτείται καθώς αφορά σε 

προυπηρεσία μικρότερη του τριμήνου.

28 ΑΦΜ…29456 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η μοριοδότηση είναι σωστή. Υπηρεσία σε Συμβούλια ή Επιτροπές μοριοδοτείται μόνον όταν δεν εμπίπτει 

αθροιστικά με μοριοδοτούμενη θητεία Δ/ντή/Υποδ/ντή/Προϊσταμένου (ν. 4823, άρθρο 33, παρ. 3). Οι Οδηγίες 

αφορούν στον τρόπο συμπλήρωσης του Πίνακα Δ και η σχετική προσμέτρηση των μορίων εξαρτάται από τις 

ανωτέρω διατάξεις του νόμου.

29 ΑΦΜ…19884 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1.Βεβαιώσεις που δεν αναγράφουν ώρες δεν μοριοδοτούνται. Το Κ.Ε.Κ. Αιγέας δεν αφορά σε φορέα του ΥΠΑΙΘ. 

2. Τα αναρτηθέντα αρχεία δεν περιλαμβάνουν το εξώφυλλο των πρακτικών, την σελίδα στην οποία φαίνεται ο 

αριθμός ISBN/ΙSSN των πρακτικών καθώς και την πρώτη σελίδα της εισήγησης. 3. Τα διδακτικά έτη που 

μοριοδοτούνται προκύπτουν πέραν της 8ετίας που αποτελεί προϋπόθεση υποψηφιότητας. Άρα, η μοριοδότηση 

είναι σωστή.

30 ΑΦΜ…90440 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
1.Δεν προσκομίζεται ο πρωτότυπος τίτλος της ξένης γλώσσας.2. Στο αναρτημένο αρχείο δεν αναφέρεται ISBN.

31 ΑΦΜ…73677 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Το ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στη διδακτορική διατριβή δεν μοριοδοτείται, καθώς η έρευνα βρίσκεται 

σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί. 2. Ομοίως καινοτόμο πρόγραμμα που δεν έχει 

ολοκληρωθεί, δεν μοριοδοτείται.

32 ΑΦΜ…10774 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Δεν έχουν προσκομιστεί οι πρωτότυποι τίτλοι των δύο ξένων γλωσσών. Δεν δύναται να προσκομιστούν νέα 

δικαιολογητικά μετά την οριστική υποβολή της αίτησης.

33 ΑΦΜ…49337 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Από την πράξη ανάθεσης δεν προκύπτει η άσκηση καθηκόντων υποδιευθύντριας κατά το αναφερόμενο στην 

ένσταση διάστημα.

34 ΑΦΜ…52550 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Το πτυχίο εξομείωσης αποτελεί συμπλήρωμα του πτυχίου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και όχι ξεχωριστό πτυχίο.

35 ΑΦΜ…51970 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Στο αναρτημένο αρχείο δεν περιλαμβάνεται το εξώφυλλο του περιοδικού και η σελίδα στην οποία φαίνεται ο 

αριθμός ΙSSN του περιοδικού.

36 ΑΦΜ…15818 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Η μοριοδότηση είναι σωστή. Υπηρεσία σε Συμβούλια ή Επιτροπές μοριοδοτείται μόνον όταν δεν εμπίπτει 

αθροιστικά με μοριοδοτούμενη θητεία Δ/ντή/Υποδ/ντή/Προϊσταμένου (ν. 4823, άρθρο 33, παρ. 3).

37 ΑΦΜ…68991 ΜΗ ΔΕΚΤΗ Οι θεματικές ενότητες που εντάσσονται σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης δεν μοριοδοτούνται.

38 ΑΦΜ…04013 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Δεν έχει αναρτηθεί το εξώφυλλο του περιοδικού. 2. Στο αναρτημένο αρχείο δεν αναφέρεται όνομα δημιουργού. 

3. Η μία (1) ώρα εισήγησης δεν μοριοδοτείται από το σύστημα.4. Το αναρτημένο αρχείο αφορά σε πρόγραμμα 

που δεν έχει ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στην κατηγορία που αφορά σε πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις 

Επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διαρκείας 300 τουλάχιστον ωρών ή 9 μηνών (Προγράμματα).

39 ΑΦΜ…90622 ΔΕΚΤΗ Δεκτή η ένσταση.

40 ΑΦΜ…61414 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Για το σχολικό έτος 2021-22 το διάστημα που μοριοδοτείται είναι από 26/10/21 έως 21/06/22, σύμφωνα με την 

απόφαση σύστασης ΕΔΥ της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας και αφορά σε 2 τρίμηνα άρα 2Χ0,125= 0,25. Για το 

σχολικό έτος 2022-23 το διάστημα από 01/11/2022 έως 09/01/23 είναι μικρότερο του τριμήνου και δεν 

μοριοδοτείται.

41 ΑΦΜ…36363 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Μεταπτυχιακός τίτλος: Δεν προσκομίζεται ο πρωτότυπος τίτλος αυτού και η μετάφρασή του. Ξένη γλώσσα: Η 

γνώση της σερβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά 

από εξετάσεις (άρθρο 248 ν. 4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 

7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρου νόμου.



42 ΑΦΜ…24682 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Δεν έχει προσκομιστεί η μετάφραση του τίτλου της ξένης γλώσσας επικυρωμένη από δικηγόρο. Δεν δύναται να 

προσκομιστούν νέα δικαιολογητικά μετά την οριστική υποβολή της αίτησης.

43 ΑΦΜ…82796 ΔΕΚΤΗ Δεκτή η ένσταση.

44 ΑΦΜ…08990 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
2βστ: Οι θεματικές ενότητες εντάσσονται στο πλαίσιο απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και δεν 

μοριοδοτούνται. 2ε. Η διδασκαλία σε ΑΕΙ μοριοδοτείται ανά εξάμηνο και όχι ανά μάθημα.

45 ΑΦΜ…06975 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Η μοριοδότηση είναι σωστή στη διδακτική και διοικητική προϋπηρεσία.

46 ΑΦΜ…94270 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

3γ) Η συμμετοχή σε Συνέδριο δεν συνιστά συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα. 3γβ) ΝΟΣΤΟΣ: η διδασκαλία σε 

άτομα που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα δεν αφορά υλοποίηση καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος 

ή δράσης που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

47 ΑΦΜ…84879 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1) Το Πτυχίο Εξομοίωσης θεωρείται συμπληρωματικό του βασικού πτυχίου, το οποίο δεν μοριοδοτείται ως προσόν 

διορισμού. 2) Δεν έχουν υποβληθεί σχετικά προγράμματα και εξ αυτού δεν έχουν μοριοδοτηθεί. 3) Η συμμετοχή 

της υποψήφιας σε επιμορφωτικά προγράμματα έχει μοριοδοτηθεί με το μέγιστο των ωρών (100 ώρες/ 1 μόριο).

48 ΑΦΜ…92284 ΔΕΚΤΗ Δεκτή η ένσταση

49 ΑΦΜ…85260 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Η μοριοδότηση είναι σωστή. Υπηρεσία σε Συμβούλια ή Επιτροπές μοριοδοτείται μόνον όταν δεν εμπίπτει 

αθροιστικά με μοριοδοτούμενη θητεία Δ/ντή/Υποδ/ντή/Προϊσταμένου (ν. 4823, άρθρο 33, παρ. 3).

50 ΑΦΜ…96126 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Ορισμός της υποψήφιας ως μέλους σε Επιτροπή Ανάθεσης Έργου και στις Εισηγητικές Επιτροπές της Πράξης 

«Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος 

– τάξη μαθητείας», χωρίς να προκύπτει η υλοποίηση έργου.

51 ΑΦΜ…98015 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Το άθροισμα είναι ορθό, 33 μόρια και όχι 33,5, αφού το 0,5 από ΤΠΕΒ1 δεν προσμετράται, καθώς εμπίπτει στο 

πεδίο των επιμορφώσεων το οποίο καλύπτεται ήδη με το ανώτατο όριο (4 μόρια). 2. Από το έγγραφο της 

χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, που επισυνάπτει η υποψήφια, δεν προκύπτει η πράξη της 

παροχής του επιμορφωτικού έργου.

52 ΑΦΜ…48668 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Στο πεδίο των Επιμορφώσεων μοριοδοτήθηκαν τόσες ώρες επιμόρφωσης, όσες αιτήθηκε ο υποψήφιος (40 ώρες). 

Οι 20 ώρες "Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά" δεν δηλώθηκαν στο σύνολο των ωρών και δεν μοριοδοτήθηκαν.

53 ΑΦΜ…46201 ΔΕΚΤΗ Δεκτή η ένσταση.

54 ΑΦΜ…82098 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1.α) Η γνώση της ξένης γλώσσας (και όχι το πτυχίο) που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν λαμβάνεται υπόψη και 

δεν μοριοδοτείται. β) Έχει μοριοδοτηθεί άπαξ, και ανεξαρτήτως αριθμού, με 1,5:2 (συλλογική συγγραφή) το 

σύνολο των εγχειριδίων που φέρουν ISBN. γ) Η διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων και σεμιναρίων δεν 

συνιστά άσκηση αυτόνομου διδακτικού έργου σε ΑΕΙ (ν.4823/2021). 2. Το σύστημα της πλατφόρμας αυτομάτως 

κάνει απλή στρογγυλοποίηση αποκόπτοντας τα επόμενα δεκαδικά ψηφία μετά το πρώτο.

55 ΑΦΜ…20467 ΜΗ ΔΕΚΤΗ Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

56 ΑΦΜ…99488 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η μοριοδότηση είναι σωστή. Υπηρεσία σε Συμβούλια ή Επιτροπές μοριοδοτείται μόνον όταν δεν εμπίπτει 

αθροιστικά με μοριοδοτούμενη Δ/ντή/Υποδ/ντή/Προϊσταμένου (ν. 4823, άρθρο 33, παρ. 3). Οι Οδηγίες αφορούν 

στον τρόπο συμπλήρωσης του Πίνακα Δ και η σχετική προσμέτρηση των μορίων εξαρτάται από τις ανωτέρω 

διατάξεις του νόμου.

57 ΑΦΜ…44967 ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΕΚΤΗ

1. Ετήσια Επιμόρφωση Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. 2. ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣ.: Δεν πρόκειται για 

επιμόρφωση, αλλά για σεμινάρια. 3. Δεκτή η ένσταση 4. ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΙΤΙΑ.. Πρακτικά 5ου συνεδρίου 

εκπαίδευσης: Δεν προκύπτει το Συνέδριο. Το ίδιο άρθρο δύο φορές. 5. Α /Β: Δεν προκύπτει ερευνητικό έργο, αλλά 

συμμετοχή σε υλοποίηση δράσης/πράξης. 5.Γ. Έχει καταχωριστεί στο πεδίο των καινοτόμων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ή δράσεων κλπ. 6. Σωστός υπολογισμός, ανά τρίμηνο, όχι ανά έτος.

58 ΑΦΜ…25359 ΜΗ ΔΕΚΤΗ Το αρχείο έχει αναρτηθεί από την υποψήφια σε λάθος πεδίο και δεν μοριοδοτείται.

59 ΑΦΜ…77144 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Η συμμετοχή στην ΕΔΥ υπολογίζεται ανά τρίμηνο, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης σύστασης και 

συγκρότησής της (και όχι από την έναρξη του σχολικού έτους), έως τη λήξη εκάστου διδακτικού έτους (21 Ιουνίου). 

Διάστημα βραχύτερο του τριμήνου δεν μοριοδοτείται.

60 ΑΦΜ…91558 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Από τις Βεβαιώσεις προκύπτει παρακολούθηση του θεωρητικού και πρακτικού μέρους εργαστηρίων στο πλαίσιο 

προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ.

61 ΑΦΜ…71156 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1) Δεν αναφαίνεται το ISSN του περιοδικού (διεθνές). Δεν αναφαίνεται το εξώφυλλο του περιοδικού και η πρώτη 

σελίδα του άρθρου με το όνομα της συγγραφέως (ελληνικό) (βλ. Οδηγίες). Εκ των υστέρων δικαιολογητικά δεν 

γίνονται δεκτά. 2) Το Σχέδιο Δράσης αφορά στο σχολικό έτος 2022-2023, βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν 

μοριοδοτείται.

62 ΑΦΜ…04145 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Η μοριοδότηση είναι σωστή. Η διδακτική εμπειρία μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο ανά έτος μετά τα οκτώ έτη που 

είναι προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

63 ΑΦΜ…91460 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Α) Δεν επισυνάπτεται ο πρωτότυπος τίτλος. Β. Το σύστημα έχει αυτομάτως άπαξ μοριοδοτήσει με 1,5:2 

(συλλογική συγγραφή) το εγχειρίδιο "Λειτουργική ζωή της Εκκλησίας Β΄ Εκκλ. Γυμνασίου", καθώς και τα 

διδασκόμενα βιβλία των Θρησκευτικών Ε τάξης Δημοτικού (μαθητή και δασκάλου). Γ. Η επιμέλεια βιβλίου δεν 

μοριοδοτείται.

64 ΑΦΜ…04408 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Η μοριοδότηση είναι σωστή και αφορά στα έτη διδακτικής εμπειρίας πέραν της οκταετίας που είναι προϋπόθεση 

συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

65 ΑΦΜ…41170 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Μοριοδοτούνται: Βεβαιώσεις ΕΠΕΑΕΚ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δεν μοριοδοτούνται: α)ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, διότι αναφέρεται στην ολοκλήρωση επιμόρφωσης και όχι σε δράση και β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, διότι είναι κενή.

66 ΑΦΜ…02380 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Δεν επισυνάπτεται η μετάφραση ...."Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα 

πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο 

κατά νόμο όργανο" (Φ.361.22 / 7 / 151151 / Ε3/7-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: Επιλογή υποψηφίων 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ και ΔΕ και Εργαστηριακών Κέντρων). Βλ. και Οδηγίες πλατφόρμας.

67 ΑΦΜ…13513 ΜΗ ΔΕΚΤΗ Ο φορέας του τίτλου δεν αναφέρεται στο παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.



68 ΑΦΜ…51446 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Δεν επισυνάπτεται η μετάφραση ...."Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι. Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα 

πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο 

κατά νόμο όργανο" (Φ.361.22 / 7 / 151151 / Ε3/7-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: Επιλογή υποψηφίων 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ και ΔΕ και Εργαστηριακών Κέντρων). Βλ. και Οδηγίες πλατφόρμας.

69 ΑΦΜ…44195 ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΕΚΤΗ

1. Διδακτική εμπειρία σύμφωνα με το ΠΥΜ: 13 έτη 11 μήνες 4 ημέρες (5, 75 μόρια). 2. Άσκηση καθηκόντων 

υποδιευθύντριας σχολικής μονάδας στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το ΠΥΜ: 1 έτος 11 μήνες 

23 ημέρες (0, 875 του μορίου)

70 ΑΦΜ…85263 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

α) Σε κανένα από τα δύο αρχεία δεν αναφέρονται οι 70 ώρες παρακολούθησης του ΕΚΔΔΑ. β) Έχουν 

προσμετρηθεί και μοριοδοτηθεί, τόσες ώρες παρακολούθησης επιμορφώσεων όσες δηλώνονται στις αναρτημένες 

Βεβαιώσεις.

71 ΑΦΜ…17095 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Επαγγελματική ισοδυναμία από το ΑΤΕΕΝ του Υπουργείου Παιδείας, όχι ΔΟΑΤΑΠ. Οδηγίες: Για τα πτυχία, [...] 

σκανάρετε τον τίτλο, την μετάφραση, τις αναγνωρίσεις ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ/ITE (για τίτλους αλλοδαπής)... 2.Το 

γραφείο βουλευτή δεν εποπτεύεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 3. Ο υπολογισμός είναι σωστός, αφού από τους 5 μήνες και 

19 ημέρες μοριοδοτούνται οι 3 μήνες με 0,25, ενώ οι 2 μήνες και 19 ημέρες που υπολείπονται, ως διάστημα 

μικρότερο του τριμήνου, δεν μοριοδοτείται.

72 ΑΦΜ…36190 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Η μοριοδότηση είναι σωστή. Υπηρεσία σε Συμβούλια ή Επιτροπές μοριοδοτείται μόνον όταν δεν εμπίπτει 

αθροιστικά με μοριοδοτούμενη θητεία Δ/ντή/Υποδ/ντή/Προϊσταμένου (ν. 4823, άρθρο 33, παρ. 3).

73 ΑΦΜ…60300 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Πρόκειται για σεμινάριο Σχολικής Συμβούλου σε συνεργασία με ΑΕΙ. Επιπλέον, δεν καταδεικνύεται η διάρκεια 

των 9 μηνών. 2. Δεν προκύπτει η δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του ΙΕΠ, αλλά η ανάρτηση υποχρεωτικής 

Εργασίας στο πλαίσιο επιμορφωτικού προγράμματος του ΙΕΠ.

74 ΑΦΜ…17530 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. Δεν προκύπτει η συμπερίληψη της υποψήφιας στον κατάλογο επιμορφωτών του Μείζονος Προγράμματος 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α΄ ή Β΄ επιπέδου. 2. Δεν προκύπτει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών 

ενοτήτων του Ε.Α.Π. (Τα etwinning προγράμματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο). 3. Πρόκειται για περιλήψεις 

εισηγήσεων σε Βιβλίο περιλήψεων και όχι για εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή 

ISSN. Βλ. και Οδηγίες πλατφόρμας.

75 ΑΦΜ…37616 ΜΗ ΔΕΚΤΗ Δεν έχουν αναρτηθεί εμπρόθεσμα τα σχετικά δικαιολογητικά.

76 ΑΦΜ…32765 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1 και 2: Δεν επισυνάπτεται η μετάφραση: " Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα 

μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο" 

(Φ.361.22 / 7 / 151151 / Ε3/7-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών ...). Βλ. και 

Οδηγίες πλατφόρμας. 3. Πτυχίο Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης από ιδιωτικό φορέα. 4. Από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ προκύπτει παρακολούθηση σεμιναρίου, όχι πρόγραμμα ή 

δράση.

77 ΑΦΜ…67209 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Η μοριοδότηση είναι σωστή. Υπηρεσία σε Συμβούλια ή Επιτροπές μοριοδοτείται μόνον όταν δεν εμπίπτει 

αθροιστικά με μοριοδοτούμενη θητεία Δ/ντή/Υποδ/ντή/Προϊσταμένου (ν. 4823, άρθρο 33, παρ. 3).

78 ΑΦΜ…24296 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Α) Για ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών απαιτείται πράξη ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ειδικότερα, 

στις Οδηγίες της πλατφόρμας υπάρχει η σχετική οδηγία. Β) Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ως αιρετό μέλος: απαιτείται συμμετοχή σε 

δέκα (10) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος (δεν προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση). Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας και Γ) 

Η μοριοδότηση είναι σωστή. Υπηρεσία σε Συμβούλια ή Επιτροπές μοριοδοτείται μόνον όταν δεν εμπίπτει 

αθροιστικά με μοριοδοτούμενη θητεία Δ/ντή/Υποδ/ντή/Προϊσταμένου (ν. 4823, άρθρο 33, παρ. 3).

79 ΑΦΜ…68486 ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΕΚΤΗ

Α. Το Πτυχίο Εξομοίωσης θεωρείται συμπληρωματικό του βασικού πτυχίου, το οποίο δεν μοριοδοτείται ως προσόν 

διορισμού. Β. Από τα επισυναπτόμενα έγγραφα δεν προκύπτουν οι ώρες παροχής επιμορφωτικού έργου. Γ. Δεν 

προκύπτει συμμετοχή του υποψηφίου σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις εκτός από το αρχείο 

2014-Αξιολόγηση και T4E. Δ. 8/6/2022 έως 21/6/2022 και 1/11/2022 έως 9/1/2023: χρόνος βραχύτερος του 

τριμήνου δεν μοριοδοτείται.

80 ΑΦΜ…80162 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Δεν προσκομίζεται Πτυχίο Σερβικής Γλώσσας ούτε Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Πρίστινας, αλλά Βεβαίωση ότι 

ο υποψήφιος μπορεί να παρακολουθεί τακτικά μαθήματα στη Σερβο-Κροατική γλώσσα, χωρίς αναφορά σε 

επίπεδο (Β2, Γ1, Γ2). Η γνώση της σερβικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από το 

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 ν. 4610/2019) και με την προϋπόθεση 

ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

81 ΑΦΜ…04946 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

α) 94 ώρες: σε ορισμένα αρχεία δεν αναγράφονται ώρες και η παρακολούθηση των Συνεδρίων δεν εμπίπτει στην 

περιγραφή του πεδίου των επιμορφώσεων. β) Μοριοδοτείται με 0,25 το διάστημα από 11/12/2019 έως 21/6/2020 

(6μήνες και 10 ημέρες) για το οποίο έχει επισυναφθεί η σχετική απόφαση. Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά. γ) Από τη συμμετοχή της υποψήφιας στην ομάδα δράσης το σχολ. έτος 2013-2014 δεν προκύπτει 

αντίστοιχη υλοποίηση δράσεων.

82 ΑΦΜ…54640 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Ορθός ο υπολογισμός. Προκύπτει η μέγιστη μοριοδότηση, ήτοι 6 μόρια από την αντίστοιχη διοικητική 

προϋπηρεσία, καθώς το άθροισμα των μονάδων από την άσκηση καθηκόντων διευθυντή, υποδιευθυντή και 

προϊσταμένου σχολικής μονάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) μονάδες.

83 ΑΦΜ…51605 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Η μοριοδότηση είναι σωστή, καθώς το σύστημα της πλατφόρμας αυτομάτως κάνει απλή στρογγυλοποίηση 

αποκόπτοντας τα επόμενα δεκαδικά ψηφία μετά το πρώτο.

84 ΑΦΜ…13242 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Βιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό: τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο 

όριο. Η μοριοδότηση καλύπτει το μέγιστο όριο και είναι σωστή.

85 ΑΦΜ…22622 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

α) Η μοριοδότηση είναι σωστή. Υπηρεσία σε Συμβούλια ή Επιτροπές μοριοδοτείται μόνον όταν δεν εμπίπτει 

αθροιστικά με μοριοδοτούμενη θητεία Δ/ντή/Υποδ/ντή/Προϊσταμένου (ν. 4823, άρθρο 33, παρ. 3). β) Διεθνές και 

Πανελλήνια Συνέδρια: Βεβαιώσεις εισηγήσεων, όχι δημοσιευμένες εισηγήσεις σε πρακτικά με έκδοση ISBN ή 

ISSN (βλ. και Οδηγίες πλατφόρμας). "Επιμόρφωση στην Προσαρμογή και ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για 

αμβλύωπες μαθητές". Βεβαίωση παρακολούθησης, δεν εμπίπτει στο πεδίο "Δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του 

Υ.ΠΑΙ.Θ., του Ι.Ε.Π. κλπ"

86 ΑΦΜ…27882 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Από τη σχετική Προκήρυξη, αλλά και τις Οδηγίες της πλατφόρμας, προκύπτει ότι όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι 

αναρτώνται με μετάφραση. Η αναφορά στο άρθρο 58, ν. 4674/2020, Φ.Ε.Κ. 53/11.3.2020, τ.Α΄) αφορά στις 

διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ.



87 ΑΦΜ…20860 ΜΗ ΔΕΚΤΗ
Βεβαίωση εισήγησης και όχι εισήγηση σε Πρακτικά με έκδοση ISBN ή ISSN. Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά.

88 ΑΦΜ…02693 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

1. ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ατομική συγγραφή): Για τα πρακτικά, σκανάρετε το εξώφυλλο των πρακτικών, την 

σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ISBN/ΙSSN των πρακτικών καθώς και την πρώτη σελίδα της εισήγησης. 2. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ (ατομική συγγραφή): Για τα άρθρα, σκανάρετε το εξώφυλλο του περιοδικού, την 

σελίδα στην οποία φαίνεται ο αριθμός ΙSSN του περιοδικού και την πρώτη σελίδα του άρθρου στην οποία θα 

φαίνεται ευκρινώς ο τίτλος. Δεν υπάρχει η πρώτη σελίδα και στις δύο περιπτώσεις.

89 ΑΦΜ…95674 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

Δεν επισυνάπτεται η μετάφραση ...."Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί 

από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο" (Φ.361.22 / 7 / 

151151 / Ε3/7-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ και 

ΔΕ και Εργαστηριακών Κέντρων). Βλ. και Οδηγίες πλατφόρμας.

90 ΑΦΜ…95500 ΜΗ ΔΕΚΤΗ

α) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΑΚΕ: Βιβλίο περιλήψεων, όχι Πρακτικών. β) 6 ώρες παροχής επιμορφωτικού έργου 

δεν μοριοδοτούνται (Παροχή επιμορφωτικού έργου [.....] 0,10 μονάδες ανά δέκα (10) ώρες βάσει βεβαιώσεων).


