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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για πλιρωςθ κενισ κζςθσ Τπεφκυνου Πλθροφορικισ
και Νζων Σεχνολογιών τθσ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δ΄ Ακινασ »

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δϋ ΑΘΗΝΑ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, τ. Αϋ) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν
υποςτιριξθσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 50 του Π.Δ. 18/2018(ΦΕΚ 31/τ.Αϋ/23-02-2018)«Οργανιςμόσ του
Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων».
3. Σθν με αρικμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Τπουργικι Απόφαςθ με κζμα:
«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των
περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν
και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων».
4. Σθν με αρικμό πρωτ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (Φ.Ε.Κ. 5919/τ.Βϋ/31-12-2018) απόφαςθ του
Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων «Κακοριςμόσ των προςόντων των αρμοδίων
οργάνων, των κριτθρίων και θσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Τπευκφνων
Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και των
ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ ».
5. Σο υπ. αρικμ./ΓΔ4/11-01-2019 ζγγραφο του ΤΠ.Π.Ε.Θ. με κζμα: « Δθμοςίευςθ Τπουργικισ
απόφαςθσ και χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ επιλογισ των Τπευκφνων Πλθροφορικισ και
Νζων Σεχνολογιϊν των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ».
6. Σθν ανάγκθ πλιρωςθσ μίασ (1) κενισ κζςθσ των Τπεφκυνων Πλθροφορικισ και Νζων
Σεχνολογιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ.
Προκθρφςςουμε
τθν πλιρωςθ με επιλογι μιασ (1) κενισ κζςθσ Τπεφκυνου Πλθροφορικισ και Νζων
Σεχνολογιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ ωσ τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2019 2020.
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καλοφμε
τουσ/τισ ενδιαφερόμενουσ-εσ εκπαιδευτικοφσ, κλάδου ΠΕ86 - Πλθροφορικισ, που ανικουν
οργανικά ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ, οι οποίοι πλθροφν τισ
προχποκζςεισ επιλογισ και επικυμοφν να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ, από τθν Πζμπτθ 2908-2019 και εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μζχρι και τθν Δευτζρα 09-09-2019
και ϊρα 12:00, ςτα Γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ (υγγροφ 165,
2οσ όροφοσ, Σμιμα Γϋ Προςωπικοφ).
Προχποκζςεισ επιλογισ
1. Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των Τπεφκυνων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν μποροφν
να υποβάλουν αίτθςθ εφόςον ανικουν οργανικά ςτθ Διεφκυνςθ Π.Ε. Δ’ Ακινασ.
2. Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν επταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν
Πρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και να ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα ςε
ςχολικζσ μονάδεσ ι Εργαςτιρια (Ε.Κ.) για πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ.
3. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ όςοι εκπαιδευτικοί κατζχουν κζςθ
ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ με κθτεία, όςοι τελοφν ςε εκπαιδευτικι άδεια, κακϊσ και όςοι
αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ τθσ τριετοφσ
κθτείασ.
4. Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων.
5. Σα κωλφματα επιλογισ δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ.
Τποβλθτζα δικαιολογθτικά
Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ο οποίοσ
περιλαμβάνει:
α) Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία με
τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ)
β) Βιογραφικό ςθμείωμα
γ) Αντίγραφο τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ
δ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν
ε) 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 Πρότυποσ Αρικμόσ Βιβλίου (ISBN). Αντίτυπα του
ςυγγραφικοφ ζργου δεν υποβάλλονται.
ςτ) 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.
η) Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ του υμβουλίου περί τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςισ του.
θ) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, με τθν οποία βεβαιϊνεται:
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αα) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν κατζχει κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, δεν τελεί ςε
εκπαιδευτικι άδεια και δεν ζχει επίκειται θ υποχρεωτικι αποχϊρθςθ από τθν υπθρεςία λόγω
ςυνταξιοδότθςθσ εντόσ τθσ τριετοφσ κθτείασ.
ββ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν.
Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί από
τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
Όλοι οι ηίηλοι ζποσδών ποσ προέρτονηαι από ιδρύμαηα ανώηαηης εκπαίδεσζης ηης αλλοδαπής, πρέπει
να είναι αναγνωριζμένοι από ηο Διεπιζηημονικό Οργανιζμό Αναγνώριζης Τίηλων Ακαδημαϊκών και
Πληροθόρηζης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιζηημιακό Κένηρο Αναγνώριζης Τίηλων Σποσδών ηης
Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή ηο Ινζηιηούηο Τετνολογικής Εκπαίδεσζης (Ι.Τ.Ε.).

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά
ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά.
Κρίςθ και επιλογι
Αρμόδιο όργανο για τθν επιλογι των Τπευκφνων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν είναι
το οικείο Περιφερειακό Τπθρεςιακό υμβοφλιο Πρωτοβάκμιασ (Π.Τ..Π.Ε.)
Κατόπιν τοφτου, το χρονοδιάγραμμα τθσ διαδικαςίασ επιλογισ Τπευκφνων Πλθροφορικισ και
Νζων Σεχνολογιϊν ορίηεται ωσ ακολοφκωσ:

Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ

29/08/2019

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων υποψθφιότθτασ

09/09/2019

Ανακοίνωςθ των πινάκων υποψθφίων οι οποίοι πλθροφν τα
τυπικά προςόντα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία. τον πίνακα των μθ
δεκτϊν δεν αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο των υποψιφιων
αλλά ο αρικμόσ μθτρϊου του εκπαιδευτικοφ, κακϊσ και ο
αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ του

10/09/2019

Κατάκεςθ ενςτάςεων

11/09/2019 ζωσ
13/09/2019

Εκδίκαςθ ενςτάςεων

16/09/2018
09/09/2019 ζωσ
16/09/2019

Διαδικαςία μοριοδότθςθσ των υποψθφίων
Ανακοίνωςθ προςωρινϊν πινάκων κατάταξθσ των δεκτϊν
υποψθφίων

16/09/2019

Κατάκεςθ ενςτάςεων

17/09/2019 ζωσ
19/09/2019

Εκδίκαςθ Ενςτάςεων

20/09/2019

Ανακοίνωςθ αναμορφωμζνων προςωρινϊν πινάκων κατάταξθσ με
βάςθ τα αντικειμενικά μόρια κατά φκίνουςα ςειρά

20/09/2019

Ανακοίνωςθ προγράμματοσ ςυνεντεφξεων

20/09/2019

Διενζργεια ςυνεντεφξεων

23/09/2019

Ανάρτθςθ οριςτικοφ αξιολογικοφ πίνακα επιλογισ

24/09/2019

Ζκδοςθ αποφάςεων τοποκζτθςθσ από τουσ οικείουσ Δ/ντζσ
Εκπαίδευςθσ

24/09/2019
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Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε Δ΄ ΑΘΗΝΑ
υν.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΕΝΣΡΟ

1.
2.

Ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/12-06-2018, τ. Αϋ)
Τπουργικι Απόφαςθ 222084/ΓΔ4/27-12-2018
(Φ.Ε.Κ. 5919/31-12-2018, τ. Βϋ)
3. Αίτθςθ υποψιφιου, -ασ
4. Τπεφκυνθ Διλωςθ υποψιφιου, -ασ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
1.
2.

Δθμοτικά χολεία Π.Ε. Δϋ Ακινασ
Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 των χολείων που ανικουν οργανικά
( με ευκφνθ των Διευκυντϊν τουσ)
3. Περιφερειακι Διεφκυνςθ
Π/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ
4. Διευκφνςεισ Π.Ε. τθσ χϊρασ
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