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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσης Διευθυντή του Πειραματικού Σχολείου του
Πανεπιστημίου Πατρών»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1, 2 περ. κθ, των παρ. 4 περ. γ΄ στοιχείο (δδ),
8, 9, 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 11, τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παρ. 4 & 5,
14, 16, καθώς και του άρθρου 18 παρ. 3, 4 και 9γ, του άρθρου 21, τις διατάξεις της
παρ.8 του άρθρου 24 και των άρθρων 25 και 29 (Μεταβατικές διατάξεις) του Ν.
3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3. Τη με αριθμ. 45143/Δ2/13-4-2011 (ΦΕΚ 582 τ. Β΄/13-4-2011) Απόφαση της
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που αφορά στην
επιλογή των Υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 50626/Δ1/29-4-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
5. Τη με αριθμ. 52921/Δ2/6-5-2011 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Προκηρύσσουμε
Την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του
Πανεπιστημίου Πατρών, με τετραετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την
31-7-2015 και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση
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συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να συμμετάσχουν στη
διαδικασία κατάρτισης πίνακα επιλογής:
1. Διευθυντή του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Υποψήφιοι μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι :
έχουν βαθμό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην
πρωτοβάθμια, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε (5)
τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία (3) σε αντίστοιχους με την προς
κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας.
Ειδικότερα, για θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων
υποψήφιοι μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν
προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία πρωτοβάθμιας και τα
προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.
Σημειώνουμε ότι: Όσοι επιλεγούν με την παρούσα διαδικασία, μετά τη δημοσίευση
του σχεδίου νόμου «Θεσμικό πλαίσιο των πειραματικών σχολείων, ίδρυση
Ινστιτούτου εκπαιδευτικής πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», που έχει ήδη κατατεθεί στη
βουλή για ψήφιση, θα διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του νέου νόμου.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των υποψηφίων στην προκηρυσσόμενη θέση θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 παρ. 4 & 5, 14, 16, καθώς και του άρθρου 18 παρ.3,
4 και 9γ), του άρθρου 21, τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 24 και των άρθρων 25
και 29 (Μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄). Οι προϋποθέσεις
και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει
καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που ορίζονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007,
ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.
Το κώλυμα επιλογής της προηγούμενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει
τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας
όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση για την
κάλυψη της παραπάνω θέσης από τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 έως και την Τετάρτη
25 Μαΐου 2011 (αποκλειστική προθεσμία).
Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών που εκδίδεται αυτεπάγγελτα από
την αρμόδια Διεύθυνση στην οποία ανήκει οργανικά ο υποψήφιος ή τηρείται ο
Ατομικός Υπηρεσιακός του Φάκελος (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
2) Βιογραφικό σημείωμα.
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3) Υπόμνημα υποψηφίου, που περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και
προγραμματισμό του έργου του, σε περίπτωση επιλογής του. Για την αξιολόγηση
των στοιχείων του υπομνήματος ο υποψήφιος δύναται να καταθέσει σχετικά στοιχεία
σε παράρτημα.
4) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών,
μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
5) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
6) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία βεβαιώνεται ότι:
α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα από
τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007
Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄, 9-2-2007).
β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου
κώδικα.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα,
προκειμένου δε για τίτλους σπουδών, οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης
εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. /
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις
ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών, ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Τα αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
της αλλοδαπής) πρέπει να είναι επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην
ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.
Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή
κατάσταση, άσκηση διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου,
καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο
έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών (επισυνάπτεται υπόδειγμα)
θα υποβληθούν στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία που ανήκουν οργανικά και θα
διαβιβασθούν στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν γίνονται δεκτά:
α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και
β) οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο των αιτήσεων.
Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης μέσα σε τρείς ημέρες από τη
λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συγκεντρώνουν αυτές, ελέγχουν την
ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, συντάσσουν σημείωμα στο οποίο
καταχωρούνται τα μοριοδοτούμενα κριτήρια και υποβάλλουν αυτό μαζί με τις αιτήσεις
και τα συνοδευτικά στοιχεία των υποψηφίων στο Εποπτικό Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο, αφού καταρτίσει σχετικές εισηγητικές εκθέσεις
(άρθρο 21 παρ. 4 του Ν.3848/2010), τις αποστέλλει απευθείας στο οικείο
Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. (Περιφερειακά Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας – Ακτή
Δυμαίων 25Α –ΤΚ 26222, Πάτρα).
Παρακαλούνται οι Διευθυντές Π.Ε. και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Π.Ε.
να αναρτήσουν την παρούσα στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων και στο
διαδίκτυο.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Διευθύνσεις ΠΕ Ν. Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας
Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας
ΚΕΔΔΥ Ν. Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας
ΚΠΕ αρμοδιότητας ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας
Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και των τριών Νομών(μέσω οικείων Διευθύνσεων)
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας (με την παράκληση
να κοινοποιήσουν την παρούσα στις οικείες Δ/νσεις και Γραφεία Εκπ/σης, καθώς
και στις σχολικές μονάδες Π.Ε. αρμοδιότητάς τους)
7. ΥΠΔΒΜΘ – Δ/νση Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ – Τμήμα Β΄

