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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση
: Ερμού 70, 26221, Πάτρα
Πληροφορίες : Σίνου Αικ.
Τηλ.
Fax
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

: 2610-229232
: 2610-229253
: mail@dipe.ach.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1)

θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας, για το υπόλοιπο τριετούς θητείας».
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 ( Φ.Ε.Κ 167, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3, 14 και 24 του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/Α’/2018) «Αναδιοργάνωση
των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 ( Φ.Ε.Κ. 31/Α/23-2-2018 ) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4.-Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ.Α. 22084/ΓΔ4/27-12-2018 (Φ.Ε.Κ. 5919/Β’/31-12-2018)
«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»,
5.- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4505/ΓΔ4/11-1-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΠΘ, με θέμα: «Δημοσίευση
Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Πληροφορικής
και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης».
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του
υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 1340/Β/16-10-2002 ): «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ
και των συλλόγων των διδασκόντων».
7.- Την υπ’ αριθμ. 3030/27-02-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΕΑ4653ΠΣ-3ΨΒ) Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Αχαΐας,
θέματος «Απόσπαση και Τοποθέτηση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της
Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας»,
8.- Την Υπ’ αριθμ. 3678/14-03-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΘΩ4653ΠΣ-ΥΓΘ) Απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Αχαΐας,
θέματος «Απόσπαση και Τοποθέτηση στη δεύτερη θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας»,

1

ΑΔΑ: 677Γ4653ΠΣ-56Δ

9.- Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της
Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας για το υπόλοιπο τριετούς θητείας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την πλήρωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Π.Ε.
Αχαΐας για το υπόλοιπο τριετούς θητείας, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση και λήγει στις
31/07/2022.
Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 86 που έχουν τα
νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής του Υπευθύνου
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας, να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία
της Υπηρεσίας μας (Ερμού 70, 2ος όροφος- Πρωτόκολλο), από 23-08-2019 έως 03-09-2019 και ώρες
9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων,
ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα. Ο φάκελος
υποψηφιότητας περιλαμβάνει:
1.
Βιογραφικό σημείωμα.
2.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
3.
Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
4.
Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια, τα οποία υποβάλλονται σε
ψηφιακή μορφή.
Για κάθε βιβλίο αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός
Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.
5.
Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό-επιμορφωτικό έργο, τη
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει
να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
6.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη
διαμόρφωση της κρίσης του συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.
7.
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία βεβαιώνεται: α) ότι ο
εκπαιδευτικός δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, β)δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια, γ)
δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρηση του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη
διάρκεια της τριετούς θητείας και δ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών
δικαιολογητικών.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε
μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στo άρθρ. 7 της υπ’ αριθμ.
22084/ΓΔ4/27-12-2018 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 5919/Β’/31-12-2018).
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Παρακαλούμε, όπως ενημερωθούν ενυπόγραφα, δια των Διευθυντών/τριών των σχολικών
μονάδων, όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 86 της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Συν.: 1. Υπόδειγμα αίτησης.
2. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.
3. Η υπ’ αριθμ. 22084/ΓΔ4/27/12/2018 Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 5919/Β’/31-12-2018).
4. Ο Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/2018).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.- Σχολικές Μονάδες Π.Ε. Αχαΐας.
2.- Εκπαιδευτικοί ΠΕ86 που ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες της Π.Ε. Αχαΐας.
3.- Περ/κή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Δ. Ελλάδας.
4.- Α.Σ.Ε.Π.
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