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Θεσσαλονίκη: 14.01.2019 
Αριθ. Πρωτ.:   454 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  
  

  
  

  
   

 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» 

 
Ο Διευθυντής ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄30-09-1985) ¨Δομή και λειτουργία της Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 1/03-01-2003. 
3. Τις διατάξεις των άρθρων του νόμου 4547/2018 (ΦΕΚ αριθ. 102 τ. Α΄/12-06-2018). 
4. Τις διατάξεις των άρθρων του νόμου 5919/2018. 
5. Την με αριθ. πρωτ. 4505/ΓΔ4/11-01-2019 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. 

 
κ α λ ο ύ μ ε 

 
Τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 που διαθέτουν τα προβλεπόμενα και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 5919/2018 (τ. Β΄) προσόντα (υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας 

της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, έχουν επταετή (7) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία 

στην Π/θμια ή στην Β/θμια Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε Σχολικές 

Μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για πέντε (5) τουλάχιστον έτη) και επιθυμούν να 

συμμετέχουν στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Υπεύθυνων Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από την Δευτέρα 14η Ιανουαρίου  2019  έως και την Πέμπτη  24 Ιανουαρίου 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Ευδοκία Καρακατσάνη  

Στέφανος Πούλιος 
Τηλέφωνο: 2310  -   643044 
Φαξ: 2310  -   643046 
Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΔΑ: 67ΙΞ4653ΠΣ-ΜΗΝ



 
 

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s . t h e s s . s c h . g r  
 
 

2019 στα γραφεία της υπηρεσίας μας (ΠΥΣΠΕ, Γραφείο 4, όροφος 1ος, Κολοκοτρώνη 22 

Σταυρούπολη).  

 
Υποβλητέα δικαιολογητικά 

 
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 ως άνω 
φάκελος περιλαμβάνει:  
α) Βιογραφικό σημείωμα.  

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.  

γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.  

δ)Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια, τα οποία υποβάλλονται σε 

ψηφιακή μορφή (CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Για κάθε βιβλίο 

αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN). 

Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.  

ε) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο, τη 

συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία 

πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.  

στ) 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.  

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται: αα) ότι ο υποψήφιος 

δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και δεν 

επίκειται η υποχρεωτική αποχώρηση του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη 

διάρκεια της τριετούς θητείας, ββ) 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 Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης 

Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την 

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  

Το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. Οι 

αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας μαζί με το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών 

τίθενται υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και διατηρούνται στις Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά.  

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση 

στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι 

ΑΔΑ: 67ΙΞ4653ΠΣ-ΜΗΝ



 
 

h t t p : / / d i p e - v - t h e s s . t h e s s . s c h . g r  
 
 

αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της 

τριετούς θητείας (παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 5919/2018 (τ. Β΄)) 

Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Οι ιδιότητες της παραπάνω παραγράφου δεν πρέπει 

να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 

5919/2018 (τ. Β΄). 

Επισυνάπτουμε τον σχετική νομοθεσία (Ν. 5919/2018 (τ. Β΄)) και παρακαλούμε για την 

προσεχτική μελέτη και την απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων.  

 

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής 

 

Κατόπιν τούτου, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής Υπευθύνων Πληροφορικής και 

Νέων Τεχνολογιών ορίζεται ως ακολούθως:  

 

 14/01/2019_  Έκδοση προκηρύξεων από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.    

 

 24/01/2019 _Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.  

 

 04/02/2019_Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά 

προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, καθώς 

και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του.  

 

 05/02/2019 έως 07/02/2019_Κατάθεση ενστάσεων. 

 

 08/02/2019 έως 12/02/2019_Εκδίκαση ενστάσεων.  

 

 25/01/2019 έως 13/02/2019_Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων.  

 

 14/02/2019_Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης των δεκτών υποψηφίων.  

 

 15/02/2019 έως 19/02/2019_Κατάθεση ενστάσεων.  

 

 20/02/2019 έως 22/02/2019_2η Εκδίκαση Ενστάσεων.  

 

 22/02/2019_Ανακοίνωση αναμορφωμένων προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση 

τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά.  

 

 22/02/2019_Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων.  
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 25/02/2019 έως 27/02/2019_Διενέργεια συνεντεύξεων.  

 

 01/03/2019_Ανάρτηση οριστικού αξιολογικού πίνακα επιλογής.   

 

 01/03/2019_Έκδοση αποφάσεων τοποθέτησης από του οικείους Δ/ντές Εκπαίδευσης.  

 

Παρακαλούνται να ενημερωθούν ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 των σχολικών 

μονάδων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν. 1. Τον νόμο  5919/2018 

          2. Η 4505/ΓΔ4/11-01-2019 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ 

 
 
 
 
 

  
 
                                                                             

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ. 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
 
 
           ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

          Σχολικές Μονάδες ΠΕ Δυτικής   Θεσσαλονίκης 
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