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Μυτιλινθ, 05-09-2019
Αρικμ. Πρωτ. : 6213

ΠΡΟ: Δθμοτικά Σχολεία Δ/νςθσ Π.Ε.
ΚΟΙΝ:

Λζςβου
Δ/νςεισ Π.Ε. όλθσ τθσ Χϊρασ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

Θζμα : «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την επιλογή και τοποθζτηςη Τπεφθυνου
Πληροφορικήσ και Νζων Σεχνολογιϊν τησ Δ/νςησ ΠΕ Λζςβου»
Η Διευθφντρια Π.Ε. Νομοφ Λζςβου
Ζχοντασ υπόψθ:
1.
Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 & 18 του κεφαλαίου Βϋ του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Αϋ1206-2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
2.
Τισ διατάξεισ του Π.Δ.1 (Φ.Ε.Κ.1/τ.Αϋ/03-01-2003) «Σφνκεςθ, ςυγκρότθςθ και
λειτουργία των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
και ειδικισ αγωγισ, αρμοδιότθτεσ αυτϊν, όροι, προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των
αιρετϊν τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν των ςυμβουλίων αυτϊν» όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
3.
Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 51 του Π.Δ. 18 (Φ.Ε.Κ.31/τ.Αϋ/23-02-2018)
«Οργανιςμόσ Υπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων».
4.
Τισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ. Αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ
1340/τ.βϋ/16-10-2002) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ με κζμα: « Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων
και αρμοδιοτιτων των Προϊςτάμενων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ των Διευκυντϊν και Υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων
Διδαςκόντων» όπωσ τροποποιικθκε ςυμπλθρϊκθκε και ιςχυεί.
5.
Τθν υπ’αρικμ.πρωτ.Φ.353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ με κζμα:
«Τοποκζτθςθ Δ/ντων Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ» όπωσ αναδθμοςιεφτθκε με τθν
Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
6.
Τθν υπ’αρικμ. 222084/ΓΔ4 (ΦΕΚ 5919/τ.Βϋ/31-12-2018) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα:
«Κακοριςμόσ των προςόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ
1
Ιςτοςελίδα: http://dipe-lesvou.gr/

επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Υπευκφνων Πλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν των
Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ ».
7.
Το υπ’αρικμ.πρωτ. 4505/ΓΔ4/11-01-2019 ζγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με κζμα: «Δθμοςίευςθ
Υπουργικισ Απόφαςθσ και χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ επιλογισ των Υπευκφνων
Πλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ».
8.
Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ τθσ κζςθσ του Υπεφκυνου Πλθροφορικισ και Νζων
Τεχνολογιϊν, ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Λζςβου

Προκηρφςςουμε
Τθν κζςθ του/τθσ Υπεφκυνου/θσ Πλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Λζςβου
με τριετι κθτεία θ οποία ξεκινά με τθν ανάλθψθ κακθκόντων και λιγει τθν 31θ Ιουλίου του
τρίτου ζτουσ που ακολουκεί μετά τθν επιλογι.

Και Καλοφμε
Τουσ/Τισ μόνιμουσ/εσ οργανικά υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΠΕ86-Πλθροφορικισ, οι
οποίοι/εσ διακζτουν τα τυπικά προςόντα που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του
άρκρου 2 τθσ υπ’αρικμ.222084/ΓΔ4 (ΦΕΚ 5919/τ.Βϋ/31-12-2018) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να
υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο κα
εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, από τθν Πζμπτη 05 επτεμβρίου 2019 ζωσ
και την Δευτζρα 16 επτεμβρίου 2019 ςτη Δ/νςη Π.Ε. Λζςβου.
Προχποθζςεισ Επιλογήσ
 Οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα πρζπει να ζχουν επταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία
ςτθν Πρωτοβάκμια ι ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και να ζχουν αςκιςει διδακτικά
κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ ι Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.) για πζντε (05)
τουλάχιςτον ζτθ.
Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων.
Τποβλητζα δικαιολογητικά
Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Λζςβου και
ςυνοδεφονται από:
α) Αίτηςη υποψηφιότητασ θ οποία ςυνοδεφεται από φάκελο υποψθφιότθτασ με
δικαιολογθτικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ
αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα και περιλαμβάνουν:
1. Πλήρεσ πιςτοποιητικό υπηρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ
υποψθφιότθτασ (εκδίδεται από τθν υπθρεςία μασ κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του/τθσ
ενδιαφερόμενου/θσ).
2. Βιογραφικό ςημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, μετεκπαίδευςησ και επιμόρφωςησ (Οι τίτλοι ςπουδϊν που
προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ του εξωτερικοφ πρζπει να είναι
αναγνωριςμζνοι από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και
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Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιςτθμιακό Κζντρο Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν τθσ
Αλλοδαπισ ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε)
4. Αποδεικτικά γνϊςησ ξζνων γλωςςϊν (επίςθμα μεταφραςμζνα από τθν αρμόδια υπθρεςία
του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά τον νόμο όργανο)
5. Αποδεικτικά ςυγγραφικοφ ζργου και ειςηγήςεων ςε ςυνζδρια, τα οποία υποβάλλονται ςε
ψθφιακι μορφι. Για κάκε βιβλίο αναφζρεται αντίςτοιχα ςτο βιογραφικό ςθμείωμα ο Διεκνισ
Πρότυποσ Αρικμόσ Βιβλίου (ISBN).
6. 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 ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ.
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του Συμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςθσ
του.
10. Τπεφθυνη δήλωςη του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιϊνεται:
α) ο/θ υποψιφιοσ/α δεν κατζχει κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ
β) δεν τελεί ςε εκπαιδευτικι άδεια
γ) δεν επίκειται θ υποχρεωτικι αποχϊρθςθ του από τθν υπθρεςία
δ) ότι ο/θ εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν
ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του
Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ 26)
ε) ότι δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015 κακϊσ ότι δεν ζχει
απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν.
3848/2010 και
ςτ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν.
Μετά τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά
δικαιολογητικά.
Η αίτθςθ υποβάλλεται με ευκφνθ του/τθσ υποψθφίου/ασ ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Λζςβου είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε μζςω εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου.
Κωλφματα επιλογήσ
Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία όςοι εκπαιδευτικοί:
 κατζχουν κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ με κθτεία
 τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια
 Όςοι/εσ αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ κατά τθ
διάρκεια τθσ τριετοφσ κθτείασ.
 Εκπαιδευτικόσ ςτον οποίον, μετά τθν εξάντλθςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ζχει
επιβλθκεί για πεικαρχικό παράπτωμα θ ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ, ςφμφωνα με
όςα ορίηονται ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν.3528/2007, Αϋ26), δεν
επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ.
 Εκπαιδευτικόσ του οποίου τα πιςτοποιθτικά των τυπικϊν προςόντων, ςφμφωνα με το
άρκρο 24, που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι πλαςτά ι υποβάλλει
ςτθ διαδικαςία αυτι αναλθκείσ δθλϊςεισ.
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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.

Συνθμμζνα:
1. Αίτθςθ Υποψθφιότθτασ
2. Υπεφκυνθ διλωςθ
3. Ν.4547/12-06-2018 (Φεκ 102/τ.Αϋ/12-06-2018)
4. Υπ.αρικμ. 222084/ΓΔ4 (ΦΕΚ5919/Τ.Βϋ/ 31-12-2018) Υ.Α.

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΛΕΒΟΤ

Αικατερίνη τρατάκη-υβρή
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