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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΛΗΞΗ ΣΗ ΘΗΣΕΙΑ 

 
 
Καβάλα,  23/ 8 / 2019 
Α.Π.: Φ.11.3 /5053 
 
 
Τποψθφίουσ για τισ κζςεισ 
Τπευκφνων Πλθροφορικισ και Νζων 
Σεχνολογιϊν τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. 
Καβάλασ 
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη πλήρωςησ 1  ( μ ί α σ )  θζςησ Τπεφθυνου Πληροφορικήσ και Νζων 
Σεχνολογιών τησ Δ/νςησ Π.Ε. Καβάλασ» 

 
 

Η  Α Ν .  Δ Ι Ε Τ Θ Τ Ν Σ Ρ Ι Α  Π Ρ Ω Σ Ο Β Α Θ Μ Ι Α   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ  Η   Κ Α Β Α Λ Α   
 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

 
1. Τισ διατάξεισ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985, τ.Α΄) «Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». Τισ διατάξεισ του Ν.4473 (ΦΕΚ 78/30-05-2017, τ.Α') «Μζτρα για τθν 
επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου ςε κζματα εκπαίδευςθσ». 

2.Το Ν. 3848/2010(ΦΕΚ71/Α/19-05-2010) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ-κακιζρωςθ κανόνων 
αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ»,όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340/τ.Β'/16-10-2002) 
«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των Περιφερειακών Υπθρεςιών 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, των Διευκυντών και Υποδιευκυντών των Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και 
των ςυλλόγων των διδαςκόντων». 

4.Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-07-2010 τεφχοσ Α΄) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικών, διοικθτικών και αυτοδιοικθτικών οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.». 

5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 51του Π.Δ. 18/2018(Φ.Ε.Κ 31/23-2-2018τ.Α΄) 
6. Τισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018, τ.Α΄) Αναδιοργάνωςθ των δομών υποςτιριξθσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξει 
7. Τθ με αρ. πρωτ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-2-2018 (ΑΔΑ:6Σ714653ΠΣ-ΕΨΟ)Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: 

«Τοποκζτθςθ Διευκυντών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».  
8. Τθν αρ. πρωτ.4505/ΓΔ4/11-01-2019 Εγκφκλιο του ΥΠΠΕΘ, με κζμα «Δθμοςίευςθ Υπουργικισ Απόφαςθσ και 

χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ επιλογισ των Υπευκφνων Πλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιών των Διευκφνςεων 
Εκπαίδευςθσ» 

9. Τθ με αρικμ.222084/ΓΔ4/27-12-2018 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 5919/τΒ΄/31-12-2018, με κζμα: « Κακοριςμόσ 
των προςόντων, των αρμοδίων οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Υπευκφνων 
Πλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιών των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, κακώσ και των ειδικότερων κακθκόντων 
αρμοδιοτιτων τουσ». 

10. Τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 του ΦΕΚ 5919/τΒ΄/31-12-2018. 
 

 
Κ Α Λ Ε Ι  

τουσ ενδιαφερόμενουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ 86 που ανικουν ςτθ Δ/νςθ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ Καβάλασ και ζχουν τα τυπικά προςόντα και επικυμοφν να αςκιςουν κακικοντα Τπευκφνων Πλθροφορικισ και 
Νζων Σεχνολογιϊν με τριετι κθτεία  ( θ οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31

θ
 Ιουλίου 2022), να 

υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ υποψθφιότθτασ ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου ζχουν οργανικι Θζςθ, από 

τις  23-08-2019 έως και την  4-09- 2019. 
 

mailto:mail@dipe.kav.sch.gr
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Διαδικαςία Τποβολήσ Αιτήςεων  
Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για 
τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ο οποίοσ περιλαμβάνει: α) Βιογραφικό ςθμείωμα β) αντίγραφα 
τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ γ) αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν δ) αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου και 
ειςθγιςεων ςε ςυνζδρια, τα οποία υποβάλλονται ςε ψθφιακι μορφι(CD ι άλλο πρόςφορο θλεκτρονικό μζςο 
αποκικευςθσ).Για κάκε βιβλίο αναφζρεται αντίςτοιχα ςτο βιογραφικό ςθμείωμα ο Διεκνισ Πρότυποσ Αρικμόσ Βιβλίου 
(ISBN).Αντίτυπα του ςυγγραφικοφ ζργου δεν υποβάλλονται ε) βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο 
διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο, τθ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα και ςτθν διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα 
οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ ςτ) κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ 
του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ 
γενικισ ςυγκρότθςθσ του η) υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 
- αα) ότι ο υποψιφιοσ δεν κατζχει κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, δεν τελεί ςε εκπαιδευτικι άδεια και δεν επίκειται θ 
υποχρεωτικι αποχϊρθςθ του από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ τριετοφσ κθτείασ, ββ) θ 
γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν. 

 Προχποθζςεισ επιλογής  
1. Τποψιφιοι για τισ κζςεισ Τπευκφνων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν μποροφν να είναι εκπαιδευτικοί του Κλάδου 
ΠΕ86, που υπθρετοφν ςε οργανικι κζςθ ςχολικισ μονάδασ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι ζχουν επταετι 
τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν Πρωτοβάκμια ι ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και ζχουν αςκιςει διδακτικά 
κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ ι Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.) για πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ. 

2. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ όςοι εκπαιδευτικοί κατζχουν κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ 
με κθτεία, όςοι τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια, κακϊσ και όςοι αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω 
ςυνταξιοδότθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ τριετοφσ κθτείασ. 

3. Σα προςόντα και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων 
υποψθφιοτιτων. Σα κωλφματα επιλογισ  δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

των αιτιςεων υποψθφιότθτασ, όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο 
Κριτήρια επιλογήσ 

1. Οι Τπεφκυνοι Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν επιλζγονται με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

α) επιςτημονική ςυγκρότηςη, θ οποία αναλφεται ςτα επιμζρουσ κριτιρια (α) τίτλοι ςπουδϊν, (β) γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, (γ) 
επιμόρφωςθ, (δ) διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο, (ε) ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα και (ςτ) ςυγγραφικό ζργο και 
ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια, 

β) διοικητική-διδακτική εμπειρία, θ οποία αναλφεται ςτα επιμζρουσ κριτιρια (α) διοικθτικι εμπειρία και (β) διδακτικι 
εμπειρία, 

γ) προςωπικότητα - γενική ςυγκρότηςη. 

 Σθσ παροφςασ να λάβουν γνϊςθ οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 δια των Διευκυντϊν των χολικϊν Μονάδων τθσ 
Διεφκυνςθσ Π.Ε. Καβάλασ. 

 
υνθμμζνα:  
1. Ζντυπο αίτθςθσ Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν  
2. ΦΕΚ5919/31-12-2018 τ. Β 
3.Τπεφκυνθ Διλωςθ άρκρου 8, παρ.4 του ν. 1599/1986 
 
Κοιν.: 
1. χολικζσ Μονάδεσ 
2. Περιφερειακι Δ/νςθ Π.Ε. & Δ.Ε. Α.Μ.Θ. 

 

 

 
Η Αν.  Δ/ντρια  Π.Ε. Καβάλασ 

 
 

  
Ακαναςία Φ. Γαϊτανίδου 

ΑΔΑ: ΨΡΖ54653ΠΣ-ΝΝΙ
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