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Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση των
Θέσεων Μελών του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α΄83), και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου
αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την περιπτ. γ) του άρθρου 50 του ν.
4547/2018 (Α΄102).
β) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 210).
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.1/143/04-07-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ορισμός Προέδρου της Αρχής
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ: ΩΟΛ3Λ4653ΠΣ-ΙΙ1) (Υ.Ο.Δ.Δ. 394/10-07-2018).
3. Την ανάγκη για πλήρωση των θέσεων των μελών του Συμβουλίου της Αρχής
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
Προκηρύσσει
Την πλήρωση με επιλογή πέντε θέσεων μελών του Συμβουλίου της Αρχής με
τετραετή θητεία, όπως αυτές προσδιορίζονται στις υποπεριπτώσεις γγ΄, δδ’ και εε΄,
της περιπτ. α΄ της παραγρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.4142/13 (Α΄83) και όπως η διάταξη
εε΄ τροποποιήθηκε με την υποπερίπτ. ββ΄ της περιπτ. γ΄ του άρθρου 50 του
ν.4547/2018 (Α΄102). Ήτοι:
γγ) δύο θέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό
τουλάχιστον Β΄ και, εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι με βαθμό Α’ ή Β΄, με
βαθμό Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή/και
μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την Αποστολή και τις
Αρμοδιότητες της Αρχής,
(δδ) δύο θέσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό
τουλάχιστον Β΄ και, εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι με βαθμό Α’ ή Β΄, με
βαθμό Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή/και
μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την Αποστολή και τις
Αρμοδιότητες της Αρχής,
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(εε) μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με
εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην οργάνωση και
διοίκηση της εκπαίδευσης ή στην παιδαγωγική επιστήμη.
Α. Αποστολή και Αρμοδιότητες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που εδρεύει στην
Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.
Η Αποστολή και οι Αρμοδιότητες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. περιγράφονται στις παρ. 2 και 3,
άρθρο 1 του ν.4142/13 (ΦΕΚ 83, τ. Α', 09-04-2013), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις
παρ. α και β, άρθρο 50 του ν. 4547/18 (ΦΕΚ 102, τ. Α', 12-06-2018), ως εξής:
1. Στο πλαίσιο της Αποστολής της η Αρχή:
 αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και
 υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη
βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επιτυχή μετάβαση των μαθητών
στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και τη δια βίου
μάθηση.
2. Για την εκπλήρωση της Αποστολής της, η Αρχή ασκεί τις ακόλουθες
Αρμοδιότητες:
 παρακολουθεί, μελετά και αξιολογεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής
πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτή
σχεδιάζεται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.),
 μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και
των στελεχών της εκπαίδευσης και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους
αντιμετώπισής τους,
 αποφαίνεται επί των ενστάσεων των στελεχών εκπαίδευσης, πλην των
διευθυντών ή των προϊσταμένων και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων
και Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ., κατά των εκθέσεων
αξιολόγησής τους, και
 γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως, σχετικά με θέματα που
άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και της αποστολής της.
3. Για την επίτευξη της Αποστολής της και την άσκηση των Αρμοδιοτήτων της η
Αρχή:
 διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των
προτέρων τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και
τα σχετικά κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών
προτύπων,
 αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση
δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, σε συνεργασία
με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
 διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή αναθέτει τη
διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς, και
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συνεργάζεται ή συμμετέχει ως μέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή
οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή
της.

Β. Επαγγελματική Κατάσταση και Σπουδές Σχετικές με την Αποστολή και τις
Αρμοδιότητες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
1. Για τις θέσεις των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (περιπτ. γγ΄) και
των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (περίπτ. δδ΄), οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
 να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
 να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή/και μεταπτυχιακού
διπλώματος σε τομείς συναφείς με την Αποστολή και τις Αρμοδιότητες
της Αρχής.
2. Για τη θέση του μέλους Δ.Ε.Π. (περίπτ. εε΄) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
 να είναι εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής,
 να έχουν εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων ή
στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή στην παιδαγωγική
επιστήμη.
Γ. Συνεκτιμώμενα Προσόντα για τις Θέσεις των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
(περιπτ. γγ΄) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (περιπτ. δδ΄) και τη θέση του
μέλους Δ.Ε.Π. (περιπτ. εε΄)
Τα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν είναι:
1. Η εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων ή/και
διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.
2. Το σχετικό με την Αποστολή και τις Αρμοδιότητες της Αρχής συγγραφικό και
ερευνητικό έργο.
3. Η διοικητική εμπειρία, ιδίως, στη δημόσια εκπαίδευση.
Δ. Υποβολή των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
2. Πλήρες εργο-βιογραφικό σημείωμα, το οποίο πρέπει να είναι δομημένο
σύμφωνα με τις σχετικές σπουδές και τα συνεκτιμώμενα προσόντα.
Ε. Τρόπος και Χρόνος Υποβολής των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
1. Η υποβολή των παραπάνω Δ.1. (αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και Δ.2.
(εργο-βιογραφικό σημείωμα) θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grammateia@adippde.gr κατά το
διάστημα από Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 έως και Κυριακή 16
Σεπτεμβρίου 2018.
2. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να φέρει στο πεδίο «Θέμα» την ένδειξη
«Αίτηση για το Συμβούλιο της ΑΔΙΠΠΔΕ» με συνημμένα την αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και το εργο-βιογραφικό σημείωμα (σε αρχείο που δεν θα
υπερβαίνει τα 2 Μb).
3. Η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν συνοδευτεί με την ταχυδρομική
αποστολή αντιγράφων των τίτλων σπουδών, των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
και του επιστημονικού έργου που ο υποψήφιος κρίνει ότι σχετίζονται με την
Αποστολή και τις Αρμοδιότητες της Αρχής. Ειδικότερα για το δημοσιευμένο
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έργο, σε πρώτη φάση, αρκεί η υποβολή αντιγράφων του εξώφυλλου των
βιβλίων και της πρώτης σελίδας των δημοσιευμένων εργασιών σε περιοδικά με
κριτές, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Τα αντίγραφα αυτά
πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς (σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου μέχρι
και Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018) στη διεύθυνση:
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Αν. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι
(Θυρίδα Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. - Κεντρικό πρωτόκολλο)
4. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον στοιχεία που να
επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Στ. Ειδικές Πληροφορίες
1. Για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της
περιπτ. β΄ της παραγρ. 4 του ν.4142/13 (Α΄83) όπως τροποποιήθηκαν με την
υποπερίπτ. γγ΄ της περίπτ. γ΄ του άρθρου 50 του ν.4547/18 (Α΄102) με τους
περιορισμούς των περιπτ. ζ΄και ι΄ της παραγρ. 4 του ν.4142/13 (Α΄83).
2. Οι θέσεις του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι άμισθες. Στα μέλη του
Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωση ύψους (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και
μέχρι έξι (6) συνεδριάσεις ετησίως και με τους περιορισμούς της παρ. 2 αρ. 21
ν.4024/11 (υπ’ αριθμ. 2/74744/0022/τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 394/24-10-2014).
3. Τα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής έχουν την υποχρέωση υποβολής στην
εφορία Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ), σύμφωνα με τον
ν.3213/2003 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4281/2014.
4. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(https://diavgeia.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε (www.adippde.gr).
5. Η Υπουργική Απόφαση για την πλήρωση των θέσεων του Συμβουλίου θα
αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/) και στην ιστοσελίδα της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε (www.adippde.gr).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ
Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας (περιπτ. γγ΄) και Δευτεροβάθμιας (περιπτ. δδ΄) Εκπαίδευσης.
2. Υπόδειγμα Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση μέλους ΔΕΠ (περίπτ.
εε’).
(Τα ανωτέρω έντυπα είναι διαθέσιμα σε μορφή .doc στην ιστοσελίδα της Αρχής
www.adippde.gr).
Κοινοποίηση:
1.
2.

Γραφείο Υπουργού
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΠΕΘ
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ

3.
Εσωτερική Διανομή:

Αρχή Διασφάλιση της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
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ΑΙΤΗΣΗ
για τις θέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (περιπτ. γγ΄) και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (περιπτ. δδ΄) του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
Προς: Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (grammateia@adippde.gr),
Αν. Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι
Επώνυμο
Όνομα
Διεύθυνση επικοινωνίας
Πόλη – Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο σταθερό
Τηλέφωνο Κινητό
Email
Επαγγελματική Κατάσταση και Σπουδές Σχετικές με την Αποστολή και τις
Αρμοδιότητες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
Τίτλος Πτυχίου Διορισμού

Αριθμός ΦΕΚ Διορισμού
Βαθμός Α, Β ή Γ
Οργανική Θέση
Θέση υπηρεσίας κατά το
σχολ. έτος 2017-2018
Δεύτερο Πτυχίο Α.Ε.Ι.
Διδακτορική Διατριβή
Τίτλος Διατριβής
Τμήμα και Σχολή
Πανεπιστήμιο
ή/και Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
Τίτλος Μεταπτυχιακής
Εργασίας
Τμήμα και Σχολή
Πανεπιστήμιο
Τίτλος Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
Κατεύθυνση Μεταπτυχ.
Προγράμματος, αν υπάρχει
Έτη φοίτησης
Από ακαδημαϊκό έτος ……………….
έως ακαδημαϊκό έτος ………………...
Πλήρη Στοιχεία 2ου
Μεταπτυχιακού
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Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
Α. Εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων ή και
διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
1.
2.
…
Β. Σχετικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο
1.
2.
…
Γ. Διοικητική εμπειρία, ιδίως, στη δημόσια εκπαίδευση
Φορέας
Θέση
Διάρκεια σε έτη
1.
2.
…

Ημερομηνία …/…../2018
Η παρούσα αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86.
Ο/Η Αιτών/Αιτούσα

Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή
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ΑΙΤΗΣΗ
για τη θέση μέλους Δ.Ε.Π. (περίπτ. εε’) του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
Προς: Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (grammateia@adippde.gr)
Αν. Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι
Επώνυμο
Όνομα
Διεύθυνση επικοινωνίας
Πόλη – Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο σταθερό
Τηλέφωνο Κινητό
Email
Θέση
Αριθμός ΦΕΚ Διορισμού
Βαθμίδα
Γνωστικό Αντικείμενο βάσει
ΦΕΚ Διορισμού
Τμήμα και Σχολή
Πανεπιστήμιο
Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
Α. Εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων ή και
διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
1.
2.
…
Β. Σχετικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο
1.
2.
…
Γ. Διοικητική εμπειρία, ιδίως, στη δημόσια εκπαίδευση
Φορέας
Θέση
Διάρκεια σε έτη
1.
2.
…
Ημερομηνία .…/…../2018
Η παρούσα αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86
Ο/Η Αιτών/Αιτούσα
Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή

