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ΠΡΟ: 1. Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ
Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπ/ςησ
2. Διευθφνςεισ Α/θμιασ Εκπ/ςησ
3. Διευθφνςεισ Β/θμιασ Εκπ/ςησ

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ κλάδου ΠΕ86 για
υποβολή αιτήςεων απόςπαςησ για τη ςτελζχωςη του Τ.ΠΑΙ.Θ. για το ςχολικό ζτοσ 2020-21.
χετ. : Η υπ’ αρικμ. πρωτ. 47102/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΣΛΗ-8ΨΚ) εγκφκλιοσ αποςπάςεων.
ε ςυνζχεια τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 47102/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΣΛΗ-8ΨΚ) εγκυκλίου
«Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για υποβολι αιτιςεων
αποςπάςεων ςε υπθρεςίεσ και φορείσ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων για το
ςχολικό ζτοσ 2020-2021» για τισ ανάγκεσ ςτελζχωςθσ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρηςκευμάτων
(Οργανικζσ μονάδεσ τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ, οργανικζσ μονάδεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ, Κατάρτιςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ), το Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων
καλεί
τουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικήσ οι
οποίοι επικυμοφν να αποςπαςκοφν ςτο Τπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (Οργανικζσ μονάδεσ τθσ
Κεντρικισ Τπθρεςίασ, οργανικζσ μονάδεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ,
Κατάρτιςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ), να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από αναλυτικό
βιογραφικό ςθμείωμα, μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ οργανικισ
τουσ κζςθσ από 19-11-2020 μζχρι και 25-11-2020.
Α. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΑΠΟΠΩΜΕΝΩΝ
Οι υποψιφιοι προσ απόςπαςθ ςτισ παραπάνω υπθρεςίεσ, κα κλθκοφν να τοποκετθκοφν ςε κζςεισ που
ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με τθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και αφοροφν διοικθτικισ, οικονομικισ ι
μθχανογραφικισ φφςεωσ κζματα, και κζματα προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςε
όλεσ τισ βακμίδεσ και τουσ τφπουσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και κζματα ςυνεργαςίασ με άλλουσ φορείσ.
Για τισ αποςπάςεισ αυτζσ, τα αρμόδια υπθρεςιακά ςυμβοφλια λαμβάνουν υπόψθ, ανάλογα με τθ κζςθ
που πρόκειται να καλυφκεί, τα εξισ κριτιρια:
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α. τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, ςτθ νομικι ι οικονομικι επιςτιμθ και ςτθ διοίκθςθ
τθσ εκπαίδευςθσ
β. το δεφτερο πτυχίο που είναι ςχετικό με τθ διοικθτικι, τθ νομικι ι οικονομικι επιςτιμθ
γ. τθν τεκμθριωμζνθ γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ κζςθσ που πρόκειται να καλυφκεί
δ. τθ γνϊςθ των νζων τεχνολογιϊν, θ οποία αποδεικνφεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ι πιςτοποίθςθ
επιπζδου Α, Β, Β1, Β2 ι άλλθ αντίςτοιχθ
ε. τθν αξιόλογθ διοικθτικι εμπειρία, κατά προτίμθςθ ςτισ υπθρεςίεσ ι ςε νομικά πρόςωπα του ΤΠΑΙΘ
ςτ. τθν πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, θ οποία αποδεικνφεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ι
πιςτοποιθτικό επιπζδου Β2 και άνω.
τθν αίτθςι τουσ οι εκπαιδευτικοί κα επιςυνάψουν τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτα ωσ άνω
αναφερόμενα κριτιρια μαηί με ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα (όχι παραπάνω από 500 λζξεισ) ςτο οποίο
κα περιγράψουν τυχόν πρόςκετα προςόντα που διακζτουν. Προκειμζνου για το κριτιριο (ε) απαιτείται
ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του προϊςταμζνου τθσ υπθρεςίασ ι του νομικοφ προςϊπου, ςτο οποίο υπθρζτθςαν.
Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΤΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ
Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για απόςπαςθ ζχουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ κλάδου ΠΕ86 Πλθροφορικισ οι οποίοι βρίςκονται ςε διάθεςη ΠΤΔΕ/ΠΤΠΕ, και δεν ζχουν τα
κωλφματα που αναφζρονται ςτθν υπϋ αρικμ. πρωτ. 47102/Ε2/16-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΣΛΗ-8ΨΚ)
εγκφκλιο του ΤΠΑΙΘ.
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Οι Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ κα πρζπει να γνωςτοποιιςουν με κάκε πρόςφορο τρόπο τθν παροφςα
πρόςκλθςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ86 τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ. Ακολοφκωσ, μετά τθν υποβολι
των αιτιςεων, πρζπει να προβοφν ςτον ζλεγχο όςον αφορά ςτα κωλφματα απόςπαςθσ και ςτα δθλοφμενα
ςτοιχεία των εκπαιδευτικϊν και να διαβιβάςουν, το αργότερο ζωσ τισ 30-11-2020 τισ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ
απόςπαςθσ με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του πρωτοκόλλου του
ΤΠΑΙΘ (protocol@minedu.gov.gr).
Οι αιτιςεισ πρζπει να ςυνοδεφονται από πίνακα Excel όπου κα περιζχονται τα εξισ ςτοιχεία των
αιτοφντων εκπαιδευτικϊν: Αρικμόσ μθτρϊου, Όνομα, Επϊνυμο, Διεφκυνςθ οργανικισ κζςθσ, Κϊλυμα
απόςπαςθσ (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Περιγραφι κωλφματοσ (εάν υπάρχει), Διάκεςθ ΠΤΔΕ/ΠΤΠΕ (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

Η ΤΠΟΤΡΓΟ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩ

Εςωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Τπουργοφ
2. Γραφείο Γεν. Γραμματζωσ Α/θμιασ, Β/θμιασ Εκπ/ςησ και Ειδ. Αγωγήσ
3. Γεν. Δ/νςη Εκπ/κοφ Προςωπικοφ Π.Ε. & Δ.Ε.
4. Γεν. Δ/νςη τρατηγικοφ χεδιαςμοφ, Προγραμματιςμοφ και Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ
5. Δ/νςη Διοίκηςησ Εκπαιδευτικοφ Προς/κοφ Π.Ε. & Δ.Ε. - Σμήματα Α΄ και Β΄
6. Δ/νςη Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ και Απλοφςτευςησ Διαδικαςιών - Σμήματα Α΄ και Β΄
7. Δ/νςη Ανάπτυξησ Πληροφοριακών υςτημάτων - Σμήμα Β΄ - datacenterhelp@minedu.gov.gr
8. Δ/νςη Εκπαιδευτικήσ Σεχνολογίασ και Καινοτομίασ - Σμήμα Α΄ - myschool@minedu.gov.gr

