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Σέρρες, 14 Ιανουαρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ.Φ.11.2/197

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών»
Ο Διευθυντής της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 18 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Την Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’) Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των
Διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. Φ.353.1/1/4517/Δ1/17-01-2003 Υ.Α. που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/24-01-2003.
3. Την αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
4. Την αριθμ.πρωτ.Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-06-2018(ΑΔΑ:6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΤΝ) Υ.Α με θέμα «Παράταση
θητείας στελεχών εκπαίδευσης».
5. Την αριθμ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018(ΦΕΚ 5919/τ.Β’/31-12-2018) Υ.Α. «Καθορισμός των προσόντων, των
αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».
6. Την αριθμ. 4505/ΓΔ4/11-01-2019(ΦΕΚ 5919/τ.Β’/31-12-2018) εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Δημοσίευση
Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης».
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ΚΑΛΟΥΜΕ
Τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 - Πληροφορικής, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο
υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη
των τυπικών προσόντων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο
βιογραφικό σημείωμα.
Οι αιτήσεις με το συνοδευτικό φάκελο υποψηφιότητας θα υποβληθούν από τους
ενδιαφερόμενους από Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019
στη Γραμματεία ΠΥΣΠΕ (Γραφείο 3) της Δ/νσης Π.Ε. Σερρών (Τηλ. 23210 47519) αυτοπροσώπως ή
από εξουσιοδοτημένο άτομο.
Ο καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας
επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους,
περιγράφονται αναλυτικά στην αριθμ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/τ.Β’/31-12-2018)
επισυναπτόμενη Υπουργική Απόφαση.
Επισημαίνεται ότι:
1. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της οικείας βαθμίδας που υπηρετούν

σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.
2. Η επιλογή και η τοποθέτηση του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών γίνεται για

τριετή θητεία, η οποία λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά την
επιλογή του. Υποψήφιοι που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών(3) ημερών από την
τοποθέτησή τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογής.
3. Μετά

τη λήξη της προθεσμίας
συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

υποβολής των αιτήσεων

δεν γίνονται δεκτά

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Υποψήφιοι για τη θέση Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών μπορούν να είναι
εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 - Πληροφορικής, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής
μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν επταετή τουλάχιστον
εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν
ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για πέντε (5)
τουλάχιστον έτη.
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2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση
στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι
αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της
τριετούς θητείας.
3. Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία δεν
πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησή τους.
Ο Διευθυντής
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών

Ξενοφών Παπασταμόπουλος
Συνημμένα:
1. Ν.4547/2018(ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-06-2018)
2. Αριθμ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018
(ΦΕΚ 5919/τ.Β’/31-12-2018) Υ.Α.
3. Υπόδειγμα αίτησης
4. Υπεύθυνη δήλωση

Κοινοποίηση:
1. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
2. Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητας Δ/νσης Π.Ε. Σερρών
3. Διευθύνσεις Π.Ε. όλης της χώρας
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