
 

                 Ο Αν.  Διεσθσντής Π.Ε Ηρακλείοσ, 
 
   Ζχοντασ υπϋ όψιν : 

1) Τισ διατάξεισ του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/τ. Αϋ/30-09-1985), με κζμα «Δομι και λειτουργία τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

2) Τισ διατάξεισ του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-02-2018) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Ραιδείασ 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. 

3) Τθν με αρ, πρωτ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 Υ.Α. του  ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. (Φ.ΕΚ. 5919/τ. Βϋ/31-12-2018) με κζμα: 
«Κακοριςμόσ των προςόντων, των αρμόδιων 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». 

4) Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 και των  περιπτ. α', ε' και ςτ' τθσ παρ. 1, κακϊσ και τθσ παρ. 2 του άρκρου 
18 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

5) Το με αρ. πρωτ. 4505/ΓΔ4/11-01-2019 ζγγραφο του ΥΡΡΕΘ με κζμα : «Δθμοςίευςθ Υπουργικισ 
Απόφαςθσ και χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ επιλογισ των Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων 
Τεχνολογιϊν των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ».  

6) Τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 
2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 
95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (ΕΕ L 119/1 τθσ 4.5.2016).  

7) Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ των κενϊν κζςεων Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν τθσ 
Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου. 

 
                                                           
 

  ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 
 
 Σην πλήρωςη με επιλογι των κενϊν κζςεων  Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν τθσ Διεφκυνςθσ 
Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου, ωσ ακολοφκωσ: 

                    

 

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΔΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, 
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & 

Δ.Ε. ΚΡΗΣΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ 
ΕΚΠ/Η ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 
Ταχ/κή δ/νζη   : Μεταξοχωρίου 15, 
                       ΤΚ 71304, Ηράκλειο  
Πληροφορίες  :Κωνςταντάκθσ Νικόλαοσ 

  Τηλέφωνο       :2810529305 / 328      
FAX                : 2810529306 
e-mail            : mail@dipe.ira.sch.gr 
 

 

 
 

                                ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
                                            

                           Ηράκλειο, 14-01-2019 
                           Αρ. Πρωτ.: 622 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

                             ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΘΕΜΑ: «Πλήρωςη κενϊν θζςεων Τπευθφνων Πληροφορικήσ και Νζων Σεχνολογιϊν τησ Διεφθυνςησ 
Πρωτοβάθμιασ  Εκπαίδευςησ Ηρακλείου» 
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 δφο (02) κενζσ θζςεισ Τπευθφνων Πληροφορικήσ και Νζων Σεχνολογιϊν  
 
με θητεία που ξεκινά με την τοποθζτηςή τουσ και λήγει την 31η Ιουλίου 2022 και καλοφμε τουσ 
ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ 
διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα αναγκαία δικαιολογθτικά,  

               από Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 έως και την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. 
                              

 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ – ΚΩΛΤΜΑΣΑ 
 

Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν μποροφν να είναι εκπαιδευτικοί 
του Κλάδου ΠΕ86, που υπηρετοφν ςε οργανική θζςη ςχολικήσ μονάδασ τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ Ηρακλείου, οι οποίοι ζχουν επταετή τουλάχιςτον εκπαιδευτική υπηρεςία ςτθν Ρρωτοβάκμια ι 
ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και ζχουν αςκιςει διδακτικά καθήκοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ ι 
Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.) για πζντε (5) τουλάχιςτον ζτη. 
 
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 κατά τθ διάρκεια τθσ τριετοφσ κθτείασ. 
 
Τα προςόντα και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Οι ιδιότθτεσ τθσ παρ. 2 δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ, όςο και κατά το χρόνο τοποκζτθςθσ ςφμφωνα με το 
άρκρο 8 τθσ με  αρ. πρωτ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018. (Φ.ΕΚ. 5919/Βϋ/2018)  Υ.Α. 
 
  
 
                                                            
 

 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ 
 
      Οι αιτήςεισ υποψηφιότητασ για ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία επιλογήσ κατατίθενται από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο Πρωτόκολλο τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
Ηρακλείου. 
 
      
 Οι αιτιςεισ ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των τυπικϊν προςόντων των υποψθφίων, ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, 
όπωσ αυτζσ αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα. Ο ωσ άνω φάκελοσ περιλαμβάνει: 
α) Βιογραφικό ςθμείωμα. 
β) Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και επιμόρφωςθσ. 
γ) Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν. 
δ) 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. 
ε) 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. 
ςτ) 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. 
η) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75) με τθν οποία βεβαιϊνεται: 
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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 τη λήξη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των αιτήςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπληρωματικά 
δικαιολογητικά. 
 
 
                

   ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗ  
 
1. Το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, ςε ςυνεδρίαςθ του που πραγματοποιείται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ 
από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων, επιλζγει τουσ υποψθφίουσ που ζχουν τα τυπικά 
προςόντα για να γίνουν δεκτοί ςτθ διαδικαςία επιλογισ και καταρτίηει τουσ ςχετικοφσ πίνακεσ δεκτϊν και μθ 
δεκτϊν υποψθφίων, κατά αλφαβθτικι ςειρά, παρακζτοντασ τθν αιτιολογία περιπτϊςεων υποψθφίων που 
δεν γίνονται δεκτοί. Οι πίνακεσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 
2. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν ζγγραφθ ζνςταςθ κατά των πινάκων μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ 
θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τουσ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 
3. Μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν παραλαβι τουσ, το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο 
αποφαίνεται αιτιολογθμζνα για τισ ενςτάςεισ και αναπροςαρμόηει τουσ πίνακεσ. 
4. Το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, καταρτίηει προςωρινό πίνακα κατάταξθσ των δεκτϊν υποψθφίων, ο 
οποίοσ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν 
ζγγραφθ ζνςταςθ κατά του πίνακα. 
5. Φςτερα από τθν κρίςθ επί των ενςτάςεων και τθν ανάρτθςθ του αναμορφωμζνου προςωρινοφ πίνακα 
κατάταξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο ορίηει τισ 
θμερομθνίεσ πρόςκλθςθσ των υποψθφίων ςε προφορικι ςυνζντευξθ. Η πρόςκλθςθ, με τισ θμερομθνίεσ κατά 
τισ οποίεσ καλοφνται οι υποψιφιοι ςτθ ςυνζντευξθ, αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ 
τουλάχιςτον ςαράντα οκτϊ (48) ϊρεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ. 
6. Μετά το πζρασ τθσ ςυνζντευξθσ του υποψθφίου, κάκε μζλοσ του αρμόδιου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου 
καταγράφει αιτιολογθμζνα τισ αξιολογικζσ μονάδεσ όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ 
ςυνζντευξθσ. Μετά το πζρασ τθσ προφορικισ ςυνζντευξθσ όλων των υποψθφίων, το αρμόδιο υπθρεςιακό 
ςυμβοφλιο καταρτίηει τον οριςτικό αξιολογικό πίνακα βάςει των ςυνολικϊν αξιολογικϊν μονάδων του κάκε 
υποψθφίου. Το ςφνολο των αξιολογικϊν μονάδων προκφπτει από το άκροιςμα όλων των μονάδων των 
επιμζρουσ κατθγοριϊν. Υποψιφιοι που δεν προςζρχονται ςτθ ςυνζντευξθ αποκλείονται από τθν επιλογι. 
7. Σε περίπτωςθ ςυγκζντρωςθσ ςυνολικά ίςου αρικμοφ μονάδων, προθγείται ςτον οριςτικό αξιολογικό 
πίνακα ο υποψιφιοσ που ςυγκεντρϊνει περιςςότερεσ μονάδεσ ςτα κριτιρια. 
8. Ο οριςτικόσ αξιολογικόσ πίνακασ επιλογισ Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν τθσ οικείασ 
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ επικυρϊνεται από τον Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από ζλεγχο νομιμότθτασ. Ο 
πίνακασ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και ιςχφει για το χρονικό διάςτθμα 
μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των επόμενων Υπευκφνων. Οι πίνακεσ είναι  
ενιαίοι για τισ κζςεισ Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν ανά Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ. 
 
Επιςθμαίνουμε τθν ανάγκθ για προςεκτικι μελζτθ και απαρζγκλιτθ τιρθςθ τόςο των ρυκμίςεων του  Ν. 
4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Αϋ/12-06-18) όςο και τθσ με αρ. πρωτ.  222084/ΓΔ4/27-12-2018(Φ.ΕΚ. 5919/ 
Βϋ/2018)Υ.Α. του  ΥΡ.Ρ.Ε.Θ., ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν προβλιματα ςτθ διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων 
και επιλογισ. 
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   Παρακαλοφνται οι  κ.κ. Διευθυντζσ και Διευθφντριεσ των ςχολικϊν μονάδων να ενημερϊςουν 
ενυπογράφωσ  τουσ εκπαιδευτικοφσ που υπηρετοφν ςτη ςχολική τουσ μονάδα.  

 

                              
      
υνημμζνα: 

1. Αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ Υπευκφνου Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν  
2. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 (Αϋ 75) 
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Αϋ/12-06-18) 
4. Τθν με αρ. πρωτ.  222084/ΓΔ4/27-12-2018(Φ.ΕΚ. 5919/ Βϋ/2018) Υ.Α. του ΥΡΡΕΘ 

 
 
 
 
 
  Ο Αν. Διευθυντήσ τησ Π.Ε.Ν. Ηρακλείου 

                                 
 
 
                                                                                                                          Θεοφάνουσ Κωνςταντίνοσ 
 
 
 

 

 

Κοινοποίηςη: 
1. Σχολικζσ Μονάδεσ και Ε.Κ. τθσ Δ.Ρ.Ε. Ηρακλείου 
2. Ρεριφερειακι Δ/νςθ Ρ.Ε. & Δ.Ε. Κριτθσ 
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