
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωςησ θζςησ Υπεφθυνου Πληροφορικήσ και Νζων Τεχνολογιών 

τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αργολίδασ ,για το ςχολ. Ζτοσ 2020-2021» 

Ο Διευκυντισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του ν.1566/85 (A' 167) «Δομι και λειτουργία τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Τισ διατάξεισ των άρκρων 14 & 18 του ν.4547/2018 (Α'102) «Αναδιοργάνωςθ των 

δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ». 

3. Τθ με αρ. πρωτ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. (Φ.ΕΚ. 

1340/τ. Β'/16-10-2002) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων 

των Ρροϊςταμζνων των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Ρ/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ των 

διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και των ςυλλόγων 

διδαςκόντων», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε, αντικαταςτάκθκε και ιςχφει με 

τθν αρ. 40023/Υ1/9-3-2018 (ΦΕΚ 867/τ.Βϋ/12-3-2018) Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ.  . 

4. Τθ με αρ. πρωτ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ των 

προςόντων, των αρμοδίων 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.», θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτο Φ.Ε.Κ. 5919/τ. Β'/21-12-2018. 

5. Τθν με αρικ. 122/14-01-2019 (ΑΔΑ:9ΡΨ54653ΡΣ-3ΔΨ) Ρροκιρυξθ πλιρωςθσ κζςθσ 

Υπευκφνου Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Ν. Αργολίδασ και το γεγονόσ ότι θ ςχετικι διαδικαςία απζβθ άκαρπθ. 

6. Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ τθσ κζςθσ του Υπεφκυνου Ρλθροφορικισ και Νζων 

Ταχ. Δ/νςθ:  Αμυμϊνθσ 7Β  
Τ.Κ. – Ρόλθ:  21100 - Ναφπλιο    
prosoparg@sch.gr 
Ρλθροφορίεσ: Δ. Ραπαδομιτρου 
Τθλζφωνο:  2752024478 
fax: 2752025685 
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Αρ. Ρρωτ: 3788 



 

 

Τεχνολογιϊν ςτθ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αργολίδασ, για το 

υπόλοιπο τθσ τριετοφσ κθτείασ, ιτοι ζωσ 31-07-2021. 

Κ α λ ο φ μ ε  

Τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΡΕ86-Ρλθροφορικισ , οι οποίοι διακζτουν 

τα τυπικά προςόντα που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 2 τθσ υπϋ 

αρικ. 222084/ΓΔ4 (ΦΕΚ: 5919/τ. Βϋ/ 31-12-2018) Υ.Α. του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. και επικυμοφν, να 

υποβάλουν αίτθςθσ απόςπαςθσ για τθ κζςθ Υπεφκυνου Ρλθροφορικισ και Νζων 

Τεχνολογιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Ρ.Ε. Αργολίδασ από τθν Πζμπτη 13-08-2020 ζωσ και τη 

Δευτζρα 31-08-2020. 

Οι αιτιςεισ κα υποβλθκοφν αυτοπροςϊπωσ ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ (ΡΥΣΡΕ , 

Αμυμϊνθσ 7Β, 21100 Ναφπλιο), τθρϊντασ τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ λόγω 

κορωνοϊοφ, κατόπιν ραντεβοφ. 

 

Υποβλητζα δικαιολογητικά 

Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά, αρικμθμζνα όπωσ αναφζρονται ςτθν αίτθςθ, για τθν απόδειξθ των 

τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ 

αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, ο οποίοσ περιλαμβάνει: 

 Ρλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.  

 Βιογραφικό ςθμείωμα. 

 Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ. 

 Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 

 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. 

 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. 

 Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να 

ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ 

και τθσ γενικισ ςυγκρότθςθσ του. 



 

 

 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. 

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 πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από τθν 

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

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά 

ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά. 

Οι Υπεφκυνοι Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν αποςπϊνται για το υπόλοιπο τθσ 

κθτείασ , θ οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου 2021, ςτθ 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, υπάγονται διοικθτικά ςτον προϊςτάμενο του Τμιματοσ και 

εποπτεφονται ςτθν άςκθςθ του εκπαιδευτικοφ και επιςτθμονικοφ τουσ ζργου από το 

Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου του κλάδου ΡΕ86 του οικείου Ρεριφερειακοφ Κζντρου 

Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΡΕ.Κ.Ε.Σ.). Οι Υπεφκυνοι Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν 

εργάηονται ςφμφωνα με το ωράριο των διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ 

Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία υπθρετοφν. 

Ραρακαλοφνται οι κ.κ. Διευκυντζσ και Διευκφντριεσ των ςχολικϊν μονάδων να 

ενθμερϊςουν ενυπογράφωσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςτθ ςχολικι τουσ 

μονάδα. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ρ.Ε. Ν. ΑΓΟΛΙΔΑΣ 

                                                                                              ΔΗΜΗΤΙΟΣ Ι. ΣΙΔΕΗΣ, M.Ed. 
 
Σσνημμένα: 

1. Αίηηζη σπουηθιόηηηας για θέζη Υπεσθύνοσ Πληροθορικής και Νέφν Τετνολογιών 

2. Υπεύθσνη Δήλφζη ηοσ Ν. 1599/86 (Α' 75) 

 
Κοινοποίηζη: 

Στολικές μονάδες ηης Διεύθσνζης Π.Ε. Αργολίδας 
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