
 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωςησ θζςεων Τπευθφνων Πληροφορικήσ και Νζων Σεχνολογιϊν τησ 
Διεφθυνςησ Π.Ε. Αϋ Αθήνασ» 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Αϋ ΑΘΗΝΑ 
 
 Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Αϋ) «Δομι και λειτουργία τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 και των περιπτ. α', ε' και ςτ' τθσ παρ. 1, κακϊσ και τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 18 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν 

υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Τισ διατάξεισ του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-02-2018) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων». 

4. Τθ με αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-02 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Ραιδείασ και 

Θρθςκευμάτων «Κακοριςμόσ των ειδικοτζρων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Ρροϊςταμζνων 

των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των 

Διευκυντϊν και Υποδιευκυντϊν των Σχολικϊν Μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των 

Διδαςκόντων», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 

5. Τθ με αρικμ. 125401/Α6/23-07-2018 ειςιγθςθ με κζμα: «Ειςιγθςθ για τα ειδικότερα 

κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν 

(Υ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ)» τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμματιςμοφ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και τθ με 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΘΟ 
ΑΘΗΝΑ, 15-01-2019 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ρ.Ε. ΑϋΑΘΗΝΑΣ 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΡΑΓΕΩΓΙΟΥ 
 

Ακινα, 14/01/2019 
Αρ. Ρρωτ.: 901 

 
 

 
ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
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αρικμ. 143000/Α6/04-09-2018 με κζμα: «Επιςιμανςθ ςτθν ειςιγθςθ για τα ειδικότερα 

κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν 

(Υ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ.)» τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, Ρρογραμματιςμοφ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. 

6. Τθ με αρικμ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ των προςόντων, των 

αρμόδιων οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των 

Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και των 

ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ», ΦΕΚ 5919/τ. Βϋ/31-12-2018. 

7. Τθ με αρικμ. 4505/ΓΔ4/11-01-2019 εγκφκλιο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. «Δθμοςίευςθ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ και χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ επιλογισ των Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων 

Τεχνολογιϊν των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ». 

 
Π ρ ο κ η ρ φ ς ς ο υ μ ε : 

 

Τισ κζςεισ Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Αϋ Ακινασ και 

καλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΡΕ 86 που ζχουν τα νόμιμα προςόντα 

και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν αίτθςθ 

υποψθφιότθτασ μζχρι και τισ 24-01-2019, ημζρα Πζμπτη και ϊρα 14:00. 

Στθ Διεφκυνςθ Ρ.Ε. Αϋ Ακινασ κα αποςπαςτοφν δφο (2) εκπαιδευτικοί με τριετι κθτεία, ωσ 

Υπεφκυνοι  Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν. 

  

Προχποθζςεισ  υποψηφιότητασ 

Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν μποροφν να είναι 

εκπαιδευτικοί του κλάδου ΡΕ 86, που υπθρετοφν ςε οργανικι κζςθ ςχολικισ μονάδασ τθσ 

Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Αϋ Ακινασ, οι οποίοι ζχουν επταετι (7) τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία 

ςτθν Ρρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ ι Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.) για πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ. 

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. 

Τα προςόντα και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο 

κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το 

χρόνο τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο. 

 

Τποβολή αιτήςεων – Δικαιολογητικά 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τισ αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τθν επιλογι τουσ ωσ 

Υπεφκυνοι Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν ςτα Γραφεία τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Αϋ Αθήνασ 

(Δϊρου 9 – Αθήνα, Σμήμα Γϋ Προςωπικοφ, 6οσ όροφοσ). 
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2. Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, 

ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, 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 Ρρότυποσ 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 ςτθ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, τα οποία 

πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ.  

ςτ) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ 

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 αποχϊρθςι του από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 

κατά τθ διάρκεια τθσ τριετοφσ κθτείασ, 

ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν. 

Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 

πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων 

Σπουδϊν τθσ Αλλοδαπισ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.). 

Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί 

από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά 

δικαιολογητικά. 

Τα Ριςτοποιθτικά Υπθρεςιακϊν Μεταβολϊν των υποψθφίων κα εκδοκοφν από τθ Διεφκυνςθ 

Ρ.Ε. Αϋ Ακινασ και κα αποςταλοφν ςτο αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο. 

 

Η επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κζςεισ Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν γίνεται 

για τριετι κθτεία θ οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου του τρίτου 

ζτουσ που ακολουκεί μετά τθν επιλογι τουσ. Υποψιφιοι που δεν αναλαμβάνουν υπθρεςία εντόσ 

τριϊν (3) θμερϊν  από τθν τοποκζτθςι τουσ διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογισ.  
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Τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ να λάβουν γνϊςθ, ενυπόγραφα, με ευκφνθ των Διευκυντϊν των 

ςχολικϊν μονάδων, όλοι οι εκπαιδευτικοί Κλάδου ΡΕ 86 των ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 

Ρ.Ε. Αϋ Ακινασ. 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. Αϋ ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 
 

 
 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ :  
1. Αίτθςθ υποψθφίου 
2. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 
3. Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018/τ.Α’) 
4. ΦΕΚ 5919/31-120-2018/τ.Β’ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ:  
1. Δθμοτικά Σχολεία Ρ.Ε. Αϋ Ακινασ  
2. Εκπαιδευτικοί Δθμ. Σχολείων Ρ.Ε. Αϋ 

Ακινασ (δια των Διευκυντϊν/ντριϊν 
των Σχολείων)  

3. Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρ/κμιασ & 
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ  

4. Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ 
Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ) 
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