
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1. Υποψήφιος κατέχει πιστοποιητικό Β1 επιπέδου για τις ΤΠΕ, αλλά ΟΧΙ πιστοποιητικό Α'

Επιπέδου. Εξαιρείται της υποψηφιότητας εφόσον το Α' Επιπέδου θεωρείται προαπαιτούμενο;
 Η υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι εξαιρείται. Επισημαίνουμε, όμως, ότι η κρίση

σχετικά με το παραδεκτό ή όχι μιας αίτησης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα
του Συμβουλίου, το οποίο και αποφαίνεται με την κατάρτιση των πινάκων
ΔΕΚΤΩΝ – ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ στη διαδικασία.

2. Η απόσπαση εκπαιδευτικού σε γραφείο βουλευτή συμπεριλαμβάνεται
στην εκπαιδευτική υπηρεσία;

 Ναι. Δηλώνεται στον πίνακα Ε.
3. Οι μακροχρόνιες Ειδικές Άδειες Απουσίας Ευπαθών Ομάδων λόγω COVID-19 , λογίζονται

διδακτική υπηρεσία; Στο διάστημα της ειδικής άδειας ευπαθούς ομάδας
λόγω COVID19, o εκπαιδευτικός δίδασκε στα Διαπεριφερειακά Διαδικτυακά τμήματα
μαθητών ευπαθών ομάδων (σύμφωνα με βεβαίωση της ΠΔΕ για 5 ώρες την
εβδομάδα). Καλύπτεται έτσι ο χαρακτηρισμός ως διδακτική υπηρεσία; ή αφαιρείται από
διδακτική ούτως ή άλλως;

 Η υπηρεσία μας δεν έχει άποψη επ’ αυτού τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν
δεν υπάρξει κάποια διευκρίνηση εκ μέρους μας μέχρι το τέλος της υποβολής των
αιτήσεων, τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής (Τ.Σ.Ε.) θα πρέπει να τοποθετηθούν επ’
αυτών με δική τους απόφαση.

4. Ως προς την αναγνώριση διοικητικής εμπειρίας μετράει ως Υπηρεσία Υποδιευθυντή ο
ορισμός Υποδιευθυντή Ολοημέρου;

 Όχι, δεν προσμετράται. Δεν γίνεται καμία μνεία σε υπηρετήσεις σε Ολοήμερο στο
άρθρο 33.3.ε.

5. Ως απόδειξη των διαστημάτων άσκησης καθηκόντων για προσμέτρηση διοικητικής εμπειρίας
είναι αρκετή η επανειλημμένη ανάρτηση του ίδιου ΠΥΜ για κάθε διαφορετικό διάστημα
υπηρέτησης;

 Θεωρούμε πως «Ναι, τα Τ.Σ.Ε. μπορούν να βασιστούν στο Π.Υ.Μ.». Αν, όμως, οι
υποψήφιοι κατέχουν και κάποιο άλλο έγγραφο που αφορά τις υπηρετήσεις αυτές,
καλό θα ήταν να το αναρτήσουν.

6. Ο ορισμός και η υπηρέτηση ως Προϊσταμένου Γραφείου Φυσικής Αγωγής λαμβάνεται υπόψη
ως ταυτόσημος με τον ορισμό ως Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης; (βλέπε την
Φ.αποφ./5397/06-10-2010 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης)

 Εφόσον το Γραφείο Φυσικής Αγωγής είχε συσταθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο ν. 1304/1982, «Ναι, θεωρείται ταυτόσημος.»

7. Ως αποδεικτικό για συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus, Comeniusκλπ, είναι αρκετή η
ανάρτηση της απόφασης μετακίνησης του συμμετέχοντα από την ΠΔΕ ή την ΔΠΕ ή είναι
απαραίτητη η κατάθεση βεβαίωσης συμμετοχής σε πρόγραμμα από το φορέα υποδοχής στο
εξωτερικό, με την αντίστοιχη μετάφραση;

 Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι απαιτείται βεβαίωση με σαφή ημερομηνία
έναρξης και λήξης της συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα. Σε κάθε
περίπτωση, η άποψή μας δεν υποκαθιστά τις αποφάσεις των Τ.Σ.Ε. που θα
κρίνουν την επάρκεια ή όχι των δικαιολογητικών του εκάστοτε υποψηφίου.

8. Για τη συμμετοχή τους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (σύμφωνα με την παρ. 3εε του άρθρου 33
του Ν. 4823/2021)

a. τα μη αιρετά μέλη μοριοδοτούνται μόνο με τον ορισμό τους, αφού δεν προβλέπεται
όριο αριθμού συνεδριάσεων, όπως για τα αιρετά

b. Τι ισχύει για τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων διαστήματος 2020-2022 τα οποία
ορίστηκαν στο σύνολό τους από την ΠΔΕ, εφόσον δεν υπήρχαν αιρετά μέλη
 Τα μέλη των συμβουλίων ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ με τον ΟΡΙΣΜΟ τους .



Τα μέλη των συμβουλίων ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ με τη συμμετοχή τους, η οποία και
θα πρέπει να πιστοποιείται με κάποια βεβαίωση. Για τα μη αιρετά (τακτικά και
αναπληρωματικά) αρκεί η συμμετοχή σε μία συνεδρίαση. Για τα αιρετά (τακτικά
και αναπληρωματικά) απαιτείται η συμμετοχή σε 10 συνεδριάσεις.

 Τα μέλη που ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ως αντικαταστάτες αιρετών δεν θεωρούνται αιρετοί,
αφού δεν εκλέχθηκαν αλλά ορίστηκαν.

9. Το διάστημα μετεκπαίδευσης σε Διδασκαλείο υπολογίζεται ως διδακτική εμπειρία;
 Όχι. Η διδακτική εμπειρία ορίζεται σαφώς στο άρθρο 33.2.α. Οτιδήποτε άλλο ΔΕΝ

ΕΙΝΑΙ διδακτική εμπειρία.
10. Η υπηρέτηση εκπαιδευτικού με θητεία ως Διευθυντή ή υποδιευθυντή σε Δημόσιο ΙΕΚ ή σε

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας λογίζεται και ως διδακτική;
 Ναι, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.στ.στγ.

11. Επειδή μας ρωτάνε οι υποψήφιοι: Στο συγγραφικό - ερευνητικό έργο πώς θα πιστοποιηθεί η
υλοποίηση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος «ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο
πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων
ή σε πανελλήνιους ή διεθνής μαθητικούς διαγωνισμούς»;

 Από τις βεβαιώσεις που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι. Μιας και η υλοποίηση
αυτών των δράσεων αφορά τη σχολική μονάδα, εκτιμούμε ότι οι βεβαιώσεις
αυτές θα εκδοθούν είτε από τις σχολικές μονάδες, είτε από τους φορείς που
οργάνωσαν τους διαγωνισμούς. Επισημαίνεται ότι το προσόν που περιγράφετε
δεν ανήκει στο συγγραφικό έργο (33.2.δ) αλλά στη συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα (33.3.γ)


