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Θέμα:  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την απόσπαση προσωπικού  

στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της. 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (83/Α), «Αρχή 

Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» 

2. Την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 9/2013 (250 ΥΟΔΔ), «Συγκρότηση του 

Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» 

3. Τις διατάξεις της παρ. (ια) του άρθρου 1, του νόμου 4142/2013 περί τριετούς 

απόσπασης προσωπικού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της 

Αρχής. 

4. Την Πράξη  6/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. 

5. Τις άμεσες και ποικίλες λειτουργικές ανάγκες  που  προκύπτουν  από  τις 

νομοθετημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Αρχής.  

 

Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να 

υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τριετούς διάρκειας 

στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.   Οι θέσεις και τα 

αντίστοιχα προσόντα, που καθορίστηκαν από τις άμεσες ανάγκες λειτουργίας της 

Αρχής,  έχουν ως εξής: 

α) Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου  με διοικητική εμπειρία στελέχους σε 

δομές που σχετίζονται άμεσα με την εκπαίδευση. Συνεκτιμώνται σχετικοί τίτλοι 
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μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και εμπειρία σε τομείς σχετικούς με 

τις  ανάγκες και τις αρμοδιότητες της Αρχής. 

β) Μία (1) θέση εκπαιδευτικού ΠΕ13 (νομικός) με εμπειρία στη νομική 

υποστήριξη δομών της εκπαίδευσης. Συνεκτιμώνται σχετικοί τίτλοι 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και εμπειρία σε τομείς σχετικούς με 

τις  γενικότερες ανάγκες και τις αρμοδιότητες της Αρχής. 

 γ) Μία (1) θέση εκπαιδευτικού ΠΕ09 (οικονομολόγος) με εμπειρία στην  
υποστήριξη οικονομικών υπηρεσιών δομών της εκπαίδευσης, στη διαχείριση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στην εκκαθάριση δαπανών δημοσίου  ή 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Συνεκτιμώνται σχετικοί τίτλοι μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών σπουδών και εμπειρία σε τομείς σχετικούς με τις γενικότερες 
ανάγκες και τις αρμοδιότητες της Αρχής. 
 
δ) Μία (1) θέση εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στη μεθοδολογία  εκπαιδευτικής 
έρευνας (ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων). Συνεκτιμώνται σχετικοί τίτλοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
σπουδών και εμπειρία στη διεξαγωγή ποσοτικών ή/και ποιοτικών ερευνών και σε 
λοιπούς τομείς σχετικούς με τις γενικότερες ανάγκες και τις αρμοδιότητες της 
Αρχής. 
 
ε) Τέσσερις (4) θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γενικής ή τεχνικής)  με επταετή τουλάχιστον 
διδακτική εμπειρία, που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 
διπλώματος στην οργάνωση και τον σχεδιασμό της αξιολόγησης στην εκπαίδευση 
ή στις επιστήμες της αγωγής και της εκπαίδευσης. Συνεκτιμώνται  εμπειρίες και 
έργο σε τομείς σχετικούς με τις γενικότερες ανάγκες και τις αρμοδιότητες της 
Αρχής. 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το πλήρες βιογραφικό πρέπει να υποβ-
ληθούν  ηλεκτρονικά  από  την 8η Αυγούστου 2014 μέχρι και την 20η Αυγούστου 
2014 στη διεύθυνση: www.adippde.gr 

Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των πιστοποιητικών και των λοιπών προσόντων 
αποστέλλονται (σφραγίδα ταχυδρομείου, το αργότερο 20/8/2014) στη διεύθυνση: 
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., Αν. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι. 

  

  
                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                                                                                 
 
 
                                                                                                            ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Υφυπουργού  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

4. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε.  

5. Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε.  

6. Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε.  

http://www.adippde.gr/
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