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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΤΒΟΙΑ
ΣΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Ταχ. Δ/νςη: Ιατρίδου 8
Τ. Κ.: 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
Ρληροφορίεσ: Γαρ. Μαρίνου
Τηλζφωνο: 22210 – 75986
Fax: 22210 - 77012

ΘΕΜΑ: «Πλήρωςη

κενήσ θέςησ Υπευθύνου Πληροφορικήσ και Νέων

Τεχνολογιών τησ Διεύθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Εύβοιασ».
Ο Διεσθσντής Π. Ε. Εύβοιας
Ζχοντασ υπόψη:
1. Τισ διατάξεισ του άρθρου 14 του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, τ. Αϋ)
«Αναδιοργάνωςη των δομϊν υποςτήριξησ τησ Ρρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ».
2. Τη με αριθμό 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (Φ.Ε.Κ. 5919/31-12-2018, τ. Βϋ) απόφαςη του
Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων «Καθοριςμόσ των προςόντων, αρμόδιων
οργάνων, των κριτηρίων και τησ διαδικαςίασ επιλογήσ και τοποθζτηςησ των Υπευθφνων
Ρληροφορικήσ και Νζων Τεχνολογιϊν των Διευθφνςεων Εκπαίδευςησ καθϊσ και των
ειδικότερων καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τουσ».
3. Το με αριθμό 4505/ΓΔ4/11-01-2019 ζγγραφο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. «Χρονοδιάγραμμα
διαδικαςίασ επιλογήσ των Υπευθφνων Ρληροφορικήσ και Νζων Τεχνολογιϊν των
Διευθφνςεων Εκπαίδευςησ».
4. Την ανάγκη πλήρωςησ τησ κενήσ θζςησ του Υπευθφνου Ρληροφορικήσ και Νζων
Τεχνολογιϊν τησ Διεφθυνςησ Ρρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Εφβοιασ.
5. Τισ διατάξεισ τησ με αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340/16-102002,
τ. Βϋ) απόφαςησ του ΥΡ.E.Ρ.Θ. «Καθοριςμόσ των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των Ρροϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπηρεςιϊν Α/θμιασ και Β/θμιασ
Εκπ/ςησ, των Δ/ντϊν και Υποδ/ντϊν των Σχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και Συλλόγων των
Διδαςκόντων», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
Προκθρφςςουμε
την πλήρωςη με επιλογή τησ κενήσ θζςησ του Τπευκφνου Πλθροφορικισ και Νζων
Σεχνολογιών τησ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Εφβοιασ με τριετή θητεία, η
οποία ξεκινά με την τοποθζτηςή του και λήγει την 31 η Ιουλίου του τρίτου ζτουσ που
ακολουθεί την επιλογή του και
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καλοφμε
τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ τησ Ρρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ του κλάδου
ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επιθυμοφν να ςυμμετάςχουν
ςτη διαδικαςία επιλογήσ, να υποβάλουν αίτηςη υποψηφιότητασ που θα ςυνοδεφεται από
τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Σρίτθ 15 Ιανουαρίου 2019 και εντόσ αποκλειςτικήσ
προκεςμίασ δζκα (10) ημερϊν, ήτοι μζχρι και την Πζμπτθ 24 Ιανουαρίου 2019 και ϊρα
03.00ϋμ.μ., ςτα Γραφεία τησ Διεφθυνςησ Ρρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Εφβοιασ (Τμήμα Γϋ
Ρροςωπικοφ).
Προχποκζςεισ επιλογισ
1. Υποψήφιοι για τη θζςη του Υπευθφνου Ρληροφορικήσ και Νζων Τεχνολογιϊν μποροφν
να είναι εκπαιδευτικοί κλάδου ΡΕ86-ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ που υπηρετοφν ςε οργανική θζςη ςε
ςχολική μονάδα τησ Δ/νςησ Ρ. Ε. Εφβοιασ, οι οποίοι ζχουν επταετή (7) τουλάχιςτον
εκπαιδευτική υπηρεςία ςτην Ρρωτοβάθμια Εκπαίδευςη και ζχουν αςκήςει διδακτικά
καθήκοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ για πζντε (5) τουλάχιςτον ζτη.
2. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία επιλογήσ όςοι εκπαιδευτικοί
κατζχουν θζςη ςτελζχουσ τησ εκπαίδευςησ, όςοι τελοφν ςε εκπαιδευτική άδεια καθϊσ και
όςοι αποχωροφν από την υπηρεςία λόγω ςυνταξιοδότηςησ κατά τη διάρκεια τησ τριετοφσ
θητείασ.
3. Οι προχποθζςεισ και τα κριτήρια επιλογήσ του άρθρου 3 τησ με αριθμό 222084/ΓΔ4/
27-12-2018 (Φ.Ε.Κ. 5919/31-12-2018, τ. Βϋ) απόφαςησ ΥΡ.Ε.Ρ.Θ. πρζπει να ςυντρζχουν κατά
τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων υποψηφιοτήτων.
4. Τα κωλφματα επιλογήσ τησ παρ. 9, του άρθρου 22 του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-062018, τ. Αϋ) δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ
τησ αίτηςησ υποψηφιότητασ όςο και κατά το χρόνο τοποθζτηςησ από το αρμόδιο όργανο.

Τποβλθτζα δικαιολογθτικά
Οι αιτήςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψηφιότητασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικϊν προςόντων των υποψηφίων,
ομαδοποιημζνα ςε υποενότητεσ, όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςημείωμα, ο
οποίοσ περιλαμβάνει:
α) Ρλήρεσ πιςτοποιητικό υπηρεςιακϊν μεταβολϊν (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την
υπηρεςία με την αίτηςη υποψηφιότητασ).
β) Βιογραφικό ςημείωμα.
γ) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςησ.
δ) Αποδεικτικά γνϊςησ ξζνων γλωςςϊν.
ε) Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου και ειςηγήςεων ςε ςυνζδρια, τα οποία
υποβάλλονται ςε ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόςφορο ηλεκτρονικό μζςο αποθήκευςησ).
Για κάθε βιβλίο αναφζρεται αντίςτοιχα ςτο βιογραφικό ςημείωμα ο Διεθνήσ Ρρότυποσ
Αριθμόσ Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του ςυγγραφικοφ ζργου δεν υποβάλλονται.
ςτ) Βεβαιϊςεισ ή υπηρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτο διδακτικό - επιμορφωτικό
ζργο, τη ςυμμετοχή ςε ερευνητικά προγράμματα και ςτην διοικητική και διδακτική
εμπειρία, τα οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξησ και λήξησ, κατά περίπτωςη.
η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίςη του υποψηφίου μπορεί να ςυμβάλλει
ςτη διαμόρφωςη τησ κρίςησ του Συμβουλίου περί τησ προςωπικότητασ και τησ γενικήσ
ςυγκρότηςησ του.
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θ) Υπεφθυνη δήλωςη του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιϊνεται:
αα) ότι ο υποψήφιοσ δεν κατζχει θζςη ςτελζχουσ τησ εκπαίδευςησ, δεν τελεί ςε
εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχϊρηςη του από την υπηρεςία
λόγω ςυνταξιοδότηςησ κατά τη διάρκεια τησ τριετοφσ θητείασ,
ββ) η γνηςιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογητικϊν.
Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατησ εκπαίδευςησ τησ
αλλοδαπήσ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από τον Διεπιςτημονικό Οργανιςμό
Αναγνϊριςησ Τίτλων Ακαδημαϊκϊν και Ρληροφόρηςησ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ.)/Διαπανεπιςτημιακό
Κζντρο Αναγνϊριςησ Τίτλων Σπουδϊν τησ Αλλοδαπήσ (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινςτιτοφτο
Τεχνολογικήσ Εκπαίδευςησ (Ι.Τ.Ε.).
Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ή ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςημα μεταφραςτεί από την
αρμόδια υπηρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά
ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά.
Η παροφςα αναρτάται ςτην ιςτοςελίδα τησ Δ/νςησ Ρ.Ε. Εφβοιασ και θα διαβιβαςθεί
ςτο Α.Σ.Ε.Ρ. προκειμζνου να αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του.
Ραρακαλοφνται οι Διευθυντζσ,-ντριεσ των Δημοτικϊν Σχολείων τησ Ρεριφζρειάσ μασ,
να ενημερϊςουν ενυπόγραφα όλουσ τουσ οργανικά ανήκοντεσ Εκπαιδευτικοφσ κλάδου
ΡΕ86-ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ των Σχολείων τουσ.
Ο Διεσθσντής Π. Ε. Εύβοιας
Δρ. Κωνσταντίνος Λ. Ζημιανίτης

Σσνημμένα:
1. Ν.4547/2018 (Φ.Δ.Κ. 102/12-06-2018, η. Α΄)
2. Υποσργική 222084/ΓΓ4/27-12-2018 (Φ.Δ.Κ. 5919/31-12-2018, η. Β΄)
3. Αίηηζη σπουήθιοσ, ας

ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΣΗ:
1. κ.κ. Γιεσθσνηές, -νηριες
4/θεζίφν και άνφ Γημοηικών Στολείφν
Γ/νζης Π.Δ. Δύβοιας
2. Περιθερειακή Γιεύθσνζη
Α/θμιας & Β/θμιας Δκπ/ζης Σηερεάς Δλλάδας
Αρκαδίοσ 8 - 35131 ΛΑΜΙΑ
3. Ανώηαηο Σσμβούλιο Δπιλογής Προζφπικού (Α.Σ.Δ.Π.)

