ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
----Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

Μαρούσι, 4 - 06 -2020
Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 137

----Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ –Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.adippde.gr
E-mail: grammateia@adippde.gr
Τηλ.: 210-3442875
Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού
στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της»

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1.

τις διατάξεις της παραγράφου 6, περιπτώσεις ζ΄ και ια’ του άρθρου 1 του Ν. 4142/2013
(ΦΕΚ 83 Α’/09-04-2013), «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.

τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκαν
με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4473/2017 (78 Α’),

3.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

4.

την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.1/143/04-07-2018 (ΦΕΚ 394/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./10-072018) «Ορισμός Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ: ΩΟ3Λ4653ΠΣ-ΙΙ1),

5.

την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμ. πρωτ. Φ.1/266/3011-2018 (ΦΕΚ 752/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/17-12-2018), «Συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ: Ψ2ΜΖ4653ΠΣ-ΦΒ5),

6.

την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.1/287/27-12-2019 (ΦΕΚ 1125/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31-122019) «Ορισμός Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη θέση του
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Αντιπροέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ: ΩΘΑΜ46ΜΤΛΗ-6ΒΖ),
7.

την Πράξη 4/04-06-2020 του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,

8.

τις άμεσες και ποικίλες λειτουργικές ανάγκες που προκύπτουν από την αποστολή και το
έργο της Αρχής.
καλεί

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τριετή
απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., από τη έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 μέχρι την
31/08/2023. Οι προς πλήρωση θέσεις είναι έξι (6) σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της
Αρχής, όπως αυτές διαμορφώνονται από την αποστολή, το έργο και τον προγραμματισμό
της. Η δαπάνη μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν θα βαρύνει την
οργανική θέση τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από
την Παρασκευή 5-6-2020 και ώρα 10:00 έως την Τετάρτη 17 -06-2020 και ώρα 14:00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής αίτησης προς απόσπαση έχουν οι
μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Α. Προαπαιτούμενα Προσόντα:
1. Διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα σχετικά με την αποστολή και το
έργο της Αρχής, όπως είναι: (α) η ποιότητα στην εκπαίδευση, (β) η αξιολόγηση στην
εκπαίδευση, (γ) η μετάβαση των μαθητών εντός σχολικών βαθμίδων και στη
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, (δ) η μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, (ε) ο
σχεδιασμός και η οργάνωση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, (στ) η εκπαιδευτική πολιτική
και (ζ) συναφείς επιστημονικοί τομείς.
2. Πενταετής, τουλάχιστον, διδακτική εμπειρία σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Β. Συνεκτιμώμενα Προσόντα, βάσει σχετικών παραστατικών
1. Ερευνητικό ή/και συγγραφικό έργο (βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα σε
επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια), ταξινομημένο στους επτά προαναφερθέντες
τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος της Αρχής (παράγραφος Α.1 του Κεφαλαίου Α της
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παρούσας πρόσκλησης).
2. Διδακτικό έργο σε ΑΕΙ, κατά προτίμηση σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τους τομείς
επιστημονικού ενδιαφέροντος της Αρχής.
3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
ή/και εποπτευόμενων φορέων του, του Π.Ι. ή του Ι.Ε.Π., επιτροπής ερευνών Α.Ε.Ι., με
αντικείμενο σχετικό με τους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος της Αρχής.
4. Παροχή επιμορφωτικού έργου σε θέματα σχετικά με τους τομείς επιστημονικού
ενδιαφέροντος της Αρχής, σε προγράμματα του Π.Ι. ή του Ι.Ε.Π., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., των Α.Ε.Ι.
και λοιπόν εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Επιμορφώσεις που έχει λάβει ο υποψήφιος για θέματα σχετικά με τους τομείς
επιστημονικού ενδιαφέροντος της Αρχής, σε προγράμματα ΑΕΙ (συνολικής διάρκειας
τριακοσίων 300 ωρών τουλάχιστον, ή εννεάμηνης, τουλάχιστον διάρκειας), σε
προγράμματα του Ι.Ε.Π. ή/και του Π.Ι. ή σε προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
6. Γνώση Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ1/Γ2. Γνώση 2ης ξένης γλώσσας.
7. Πιστοποίηση επιμορφωτή ή επιμορφούμενου Β’ ή Β’1 επιπέδου στις ΤΠΕ.
8. Προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης σε κεντρικούς φορείς εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με
αρμοδιότητες συναφείς με την αποστολή και το έργο της Αρχής.
9. Άλλα σχετικά προσόντα.
Γ. Συνέντευξη:
Της τελικής επιλογής των υποψηφίων θα προηγηθεί συνέντευξη, για τους προτεινόμενους
ως επικρατέστερους προς απόσπαση, από την τριμελή εισηγητική επιτροπή, η οποία έχει
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και απαρτίζεται από μέλη του Συμβουλίου της Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Α. Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων
1. Οι υποψήφιοι προς απόσπαση θα υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από το
αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
grammateia@adippde.gr.
2. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, ως ανωτέρω
και μόνο ηλεκτρονικά από 5/6/2020 και ώρα 10:00 έως τις 17/6/2020 και ώρα 14:00.
3. Η

Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

αποστέλλει

στον υποψήφιο

μέσω μηνύματος

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου την επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησής του και του γνωστοποιεί τον
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αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε. Σε περίπτωση μη λήψης σχετικού μηνύματος, ο
υποψήφιος υποχρεούται να επικοινωνήσει την επόμενη μέρα, με δική του ευθύνη,
τηλεφωνικά με την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (στο τηλ. 2103442875), προκειμένου να του
γνωστοποιηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες
αιτήσεις ή οι αιτήσεις που αποστέλλονται σε έντυπη μορφή προς την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
4. Υπόδειγμα της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρουσιάζεται στο παράρτημα της
παρούσας πρόσκλησης και είναι διαθέσιμο σε μορφή αρχείου word (.doc) στην
ιστοσελίδα της Αρχής www.adippde.gr.
Β. Φάκελος Δικαιολογητικών: Αφορά μόνο όσους από τους υποψηφίους/ες θα
προσκληθούν στη συνέντευξη
1. Οι υποψήφιοι/ες που θα κληθούν στη συνέντευξη οφείλουν να προσκομίσουν και να
καταθέσουν στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., την ημέρα της διεξαγωγής της συνέντευξης, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:
Α. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
Β. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
Γ. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά των δικαιολογητικών που επικαλούνται στην
αίτησή τους. Σε ό,τι αφορά στο δημοσιευμένο έργο: (α) για τα βιβλία προσκομίζουν και
καταθέτουν σε φωτοτυπία το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα, (β) για συμμετοχές σε
συλλογικούς τόμους καταθέτουν το εξώφυλλο του τόμου και την πρώτη σελίδα του
οικείου κεφαλαίου, (γ) για τα δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
/πρακτικά

συνεδρίων,

καταθέτουν

σε

φωτοτυπία

το

εξώφυλλο

του

περιοδικού/πρακτικών, στοιχεία συντακτικής/επιστημονικής ομάδας, το αν εφαρμόζεται
διαδικασία κρίσης, και την πρώτη σελίδα του άρθρου. Κατά περίπτωση, είναι δυνατόν
να ζητηθεί από τους υποψηφίους να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία για
συγκεκριμένες εργασίες. Για τους τίτλους ξένων γλωσσών απαιτείται και η επίσημη
μετάφρασή τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014.
2. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους/τις υποψηφίους/ες να
προσκομίσουν έως και τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε έντυπη μορφή στοιχεία που
επικαλούνται στην αίτησή τους ή και συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1. Ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., κατόπιν σχετικής εισήγησης του Συμβουλίου της Αρχής,
υποβάλλει πρόταση προς την Υπουργό Παιδείας για τους προς απόσπαση
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εκπαιδευτικούς. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται με την έκδοση της
σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
www.adippde.gr.
2. Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει
αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της παρούσας, εκτός τις
προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ

Συνημμένα: Υπόδειγμα Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο Υπουργού
Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (προς ενημέρωση των Εκπαιδευτικών)
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προς ενημέρωση των Εκπαιδευτικών)
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προς ενημέρωση των Εκπαιδευτικών)
Σχολικές Μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. (προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών)
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2.137/04-06-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Α. Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο:
Όνομα:
Κλάδος/Ειδικότητα:
Οργανική Θέση:
Δ/νση Εκπ/σης Οργανικής Θέσης:
Θέση υπηρεσίας κατά το σχολ. έτος 2019-2020
Διεύθυνση Κατοικίας:
Πόλη - Ταχ. Κώδικας:
Τηλέφωνο (σταθερό):
Τηλέφωνο (κινητό):
Email:
Β. Προαπαιτούμενα αποδοχής της αίτησης
Β.1 Διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα
Διδακτορική διατριβή
Πτυχίο:
Τμήμα/Σχολή:
Πανεπιστήμιο:
Έτος Απόκτησης
Συνάφεια με τους επιστημονικούς τομείς
ενδιαφέροντος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (παράγρ. Α. 1 του
Κεφαλαίου Α της παρούσας πρόσκλησης)

(Περιληπτική αναφορά)

Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τίτλος Μεταπτυχιακού προγράμματος:
Κατεύθυνση:
Τμήμα/Σχολή:
Πανεπιστήμιο:
Έτος Απόκτησης
Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας:
Διάρκεια μεταπτυχιακού προγράμματος με βάση τον
κανονισμό σπουδών
Συνάφεια
με
τους
επιστημονικούς
τομείς (Περιληπτική αναφορά)
ενδιαφέροντος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (παράγρ. Α. 1 του
Κεφαλαίου Α της παρούσας πρόσκλησης)
Β2. Πενταετής διδακτική εμπειρία σε σχολικές μονάδας (βάσει πιστοποιητικού
υπηρεσιακών μεταβολών)
Ναι
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Γ.1

Άλλος Τίτλος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών
(Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό/Πτυχίο):
Τμήμα/Σχολή:
Πανεπιστήμιο:
Έτος Απόκτησης
Συνάφεια
με
τους
επιστημονικούς
τομείς (Περιληπτική αναφορά)
ενδιαφέροντος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. (παράγρ. Α. 1 του
Κεφαλαίου Α της παρούσας πρόσκλησης)
Γ.2 Επιστημονικό έργο ταξινομημένο στους επτά προαναφερθέντες τομείς επιστημονικού
ενδιαφέροντος της Αρχής (παράγραφος Α1 του Κεφαλαίου Α της παρούσας
πρόσκλησης) ως εξής:
 Επιστημονικό/συγγραφικό έργο σχετικό με τους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος
της Αρχής (βιβλία διεθνών ή και ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN, κεφάλαια σε
συλλογικούς τόμους διεθνών ή και ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN, άρθρα σε
επιστημονικά διεθνή ή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και εισηγήσεις σε
πρακτικά διεθνών ή και ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN).
 Διδακτικό έργο σε φορείς επιμόρφωσης ή/και ΑΕΙ (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ή το
άρθρο 19 του Ν.1404/83, ή με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος ή με απόφαση
αρμόδιας επιτροπής ερευνών). Κατά προτίμηση το διδακτικό έργο να αφορά σε γνωστικά
αντικείμενα σχετικά με τους τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος της Αρχής.
 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενα σχετικά με τους τομείς
επιστημονικού ενδιαφέροντος της Αρχής (βάσει βεβαιώσεων του Υπουργείου Παιδείας
ή εποπτευόμενων φορέων του, του Π.Ι. ή του Ι.Ε.Π., ή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
 Παροχή επιμορφωτικού έργου σε θέματα σχετικά με τους τομείς επιστημονικού
ενδιαφέροντος της Αρχής (βάσει βεβαιώσεων του Υπουργείου Παιδείας ή
εποπτευόμενων φορέων, του Π.Ι. ή του Ι.Ε.Π., επιτροπής ερευνών Α.Ε.Ι, ή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
 Επιμορφώσεις που έχει λάβει ο υποψήφιος σε θέματα σχετικά με τους τομείς
επιστημονικού ενδιαφέροντος της Αρχής (βάσει βεβαιώσεων ή και πιστοποιητικών
επιμόρφωσης σε προγράμματα ΑΕΙ συνολικής διάρκειας τριακοσίων 300 ωρών
τουλάχιστον, ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας, σε προγράμματα του Ι.Ε.Π. ή/και
του Π.Ι. του ή σε προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
Γ.3 Ξένη Γλώσσα:
1η Γλώσσα
………
Επίπεδο Γ1
Επίπεδο Γ2
2η Γλώσσα
Επίπεδο Γ1
Επίπεδο Γ1
Επίπεδο Γ1
Επίπεδο Γ2

………

Γ4. ΤΠΕ Πιστοποίηση επιμορφωτή ή επιμορφούμενου Β’ ή Β’1 επιπέδου στις ΤΠΕ
Επιμορφωτής Β
Επιμορφούμενος Β1/Β
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Γ.5 Άλλα σχετικά προσόντα
…

Γ.6 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου
Ναι
Η υποβολή της παρούσας αίτησης συνοδεύεται από το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του
υποψηφίου (σε αρχείο pdf).

Ο/Η Αιτών/ούσα
Ημερομηνία …/…./2020
(Ονοματεπώνυμο/υπογραφή)

________
Η παρούσα αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια
των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής της
παρούσας, εκτός τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

8

