
 
 

 
ΘΕΜΑ : «Προκιρυξθ πλιρωςθ κζςθσ Υπευκφνου Πλθροφορικισ και Νζων 
Τεχνολογιών τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ». 
 

Ο  Δ ι ε υ κ υ ν τ ι σ  Π ρ ω τ ο β ά κ μ ι α σ  Ε κ π α ί δ ε υ ς θ σ  Κ ο η ά ν θ σ  
  

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 17 τθσ υπ’ αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφαςθσ 

του υπουργοφ Ρ.Δ.Β.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 340/16-10-2002 τ.Βϋ): «Κακοριςμόσ των ειδικότερων 

κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακών υπθρεςιών 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντών και 

υποδιευκυντών των ςχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των ςυλλόγων των 

διδαςκόντων». 

2. Τθ με αρ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 (ΑΔΑ: 6Σ7146553ΡΣ-ΕΨ0) Υ.Α. με κζμα 

«Τοποκζτθςθ Διευκυντών Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α/12-06-2018) 

«Αναδιοργάνωςθ των δομών υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Τθν υπ’ αρ. πρωτ.: 222084/ΓΔ4/27-12-2018 υπουργικι απόφαςθ: «Κακοριςμόσ των 

προςόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και 

τοποκζτθςθσ των Υπευκφνων Πλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιών των Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ, κακώσ και των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ.». 

(ΦΕΚ 5919 τ’Β/31-12-2018) 

5. Το με αρικμ. 4505/ΓΔ4/11-1-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Υποςτιριξθσ Ρρογραμμάτων και 

Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία του ΥΡΡΕΘ με το οποίο κακορίηεται το χρονοδιάγραμμα 

τθσ διαδικαςίασ επιλογισ Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν. 
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6. Τθν Ρράξθ 6/04-03-2020 του ΡΥΣΡΕ Κοηάνθσ ςφμφωνα με τθν οποία γίνεται αποδεκτι θ 

αίτθςθ παραίτθςθσ τθσ κασ Βαςιλειάδου Ρολυξζνθσ από τθ κζςθ Υπευκφνου 

Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κοηάνθσ. 

7. Τθν ανάγκθ πλιρωςθσ κζςθσ Υπευκφνου Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν τθσ 

Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ.  

 

 

Π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ει  

 

Τθν πλιρωςθ κζςθσ Υπευκφνου Πλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν τθσ Διεφκυνςθσ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ  εκπαιδευτικοφσ που 

ζχουν τα νόμιμα προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ 

Υπευκφνου  Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κοηάνθσ, να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ από τθν Πζμπτθ 14-05-2020 ζωσ και τθν 

Τετάρτθ 20-05-2020 ςτθ Γραμματεία τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κοηάνθσ. 

(Διοικθτιριο, 4οσ όροφοσ, Γραφείο 14) 

 

Θ επιλογι και τοποκζτθςθ των Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν γίνεται για 

τριετι κθτεία, θ οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςθ τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου 2021. 

Υποψιφιοι που δεν αναλαμβάνουν υπθρεςία εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν τοποκζτθςθ τουσ, 

διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογισ. 

 

Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν μποροφν να είναι 

εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΡΕ86, που υπθρετοφν ςε οργανικι κζςθ ςχολικισ μονάδασ τθσ 

οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, οι οποίοι ζχουν επταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι 

υπθρεςία ςτθν Ρρωτοβάκμια ι ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και ζχουν αςκιςει διδακτικά 

κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ ι Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.) για πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ.  

 

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. 

Υποβλθτζα Δικαιολογθτικά 

 

 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: 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 

Κριτιρια επιλογισ 

 1. Οι Υπεφκυνοι Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν επιλζγονται με βάςθ τα ακόλουκα 

κριτιρια: 

 α) επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ, θ οποία αναλφεται ςτα επιμζρουσ κριτιρια (αα) τίτλοι ςπουδϊν, 

(ββ) γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, (γγ) επιμόρφωςθ, (δδ) διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο, (εε) 

ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα και (ςτ) ςυγγραφικό ζργο και ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια,  

β) διοικθτικι-διδακτικι εμπειρία, θ οποία αναλφεται ςτα επιμζρουσ κριτιρια (αα) διοικθτικι 

εμπειρία και (ββ) διδακτικι εμπειρία,  

γ) προςωπικότθτα - γενικι ςυγκρότθςθ.  

 

 



 

 

 

Ειδικότερα κακικοντα και αρμοδιότθτεσ 

1. Οι Υπεφκυνοι Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν υπθρετοφν ςτα Τμιματα Ρλθροφορικισ 

και Νζων Τεχνολογιϊν των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, υπάγονται διοικθτικά ςτουσ 

προϊςταμζνουσ των Τμθμάτων αυτϊν 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.)  

 

2. Ο Υπεφκυνοσ Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν: α) υποςτθρίηει το ζργο του Τμιματοσ 

Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογικϊν και β) ζχει τθν ευκφνθ τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ των 

αντίςτοιχων ςχολικϊν μονάδων τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για 

κζματα που ςχετίηονται με τισ ψθφιακζσ υποδομζσ τουσ (Θ/Υ, Δίκτυα Θ/Υ, εργαςτιρια, 

διαδικτυακι ςφνδεςθ κ.ά.) ςε επίπεδο υλικοφ και λογιςμικοφ.  

 

3. Ειδικότερα, ο Υπεφκυνοσ Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν:  

α) υποςτθρίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ 86 Ρλθροφορικισ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ 

Εκπαίδευςθσ ςτο εργαςτθριακό τουσ ζργο,  

β) παρζχει υποςτιριξθ είτε επιτόπια, είτε μζςω απομακρυςμζνθσ βοικειασ, είτε μζςω 

τθλεφϊνου, είτε μζςω ενιαίου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αιτθμάτων (ticketing 

system) για κζματα ςχετικά με τισ υποδομζσ Τ.Ρ.Ε. των ςχολικϊν μονάδων και των Ε.Κ. τθσ 

οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ,  

γ) υποςτθρίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ςε κζματα χριςθσ 

εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ,  

δ) υποςτθρίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ςε κζματα χριςθσ και 

λειτουργίασ των εφαρμογϊν του Ρανελλινιου Σχολικοφ Δικτφου (Ρ.Σ.Δ.) Για τα ςυςτιματα αυτά 

προβαίνει ςε αναλυτικι καταγραφι αιτθμάτων τεχνικισ ςτιριξθσ που δεν μπορεί να 

αντιμετωπίςει, αναλαμβάνοντασ τθν επικοινωνία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν επίλυςι 

τουσ,  

ε) ςυνεργάηεται με τισ ςχολικζσ μονάδεσ και τα Ε.Κ. ςτθ ςυντιρθςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ 

(τοπικά δίκτυα Θ/Υ, υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ, κεντρικοφσ εξυπθρετθτζσ (servers), 

παραμετροποίθςθ δρομολογθτϊν για πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, εγκατάςταςθ-διαχείριςθ-

ςυντιρθςθ διακομιςτϊν ιςτοφ (web servers), διακομιςτϊν αλλθλογραφίασ (mail servers) κ.τ.λ.), 

ςτ) ςυνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ που είναι αρμόδιοι για τθ λειτουργία του 

Ρ.Σ.Δ. για τθ ςυντιρθςθ ενεργθτικοφ και πακθτικοφ εξοπλιςμοφ, τθν καλι λειτουργία και τον 

ςχεδιαςμό επζκταςθσ και αναβάκμιςθσ των υφιςτάμενων δικτφων των ςχολικϊν μονάδων και 

των Ε.Κ., με ςκοπό τθν αδιάλειπτθ πρόςβαςθ τθσ μακθτικισ και εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςτο 

Διαδίκτυο και ςτισ προςφερόμενεσ εκπαιδευτικζσ και διοικθτικζσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που 

παρζχονται από το ΥΡ.Ρ.Ε.Θ 

 



 

 

η) υποςτθρίηει ςυντονιςτικά τισ δράςεισ του Υπουργείου ςε ότι αφορά ςτον εξοπλιςμό και ςτο 

λογιςμικό των εργαςτθρίων πλθροφορικισ των ςχολείων και των Ε.Κ. τθσ αρμοδιότθτάσ του, θ)  

ενθμερϊνει, μζςω του Ρροϊςταμζνου του, το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ςε περίπτωςθ 

διαπίςτωςθσ ςοβαρϊν προβλθμάτων των υποδομϊν και υπθρεςιϊν Τ.Ρ.Ε. ςτισ ςχολικζσ  

μονάδεσ και τα Ε.Κ., κ) ζχει τθν εποπτεία τθσ ενθμζρωςθσ των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 

που αναπτφςςονται ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου και ςχετίηονται με δράςεισ Τ.Ρ.Ε. 

των Σχολικϊν Μονάδων και των Ε.Κ. τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, 

ι) επιςκζπτεται τα ςχολεία και τα Ε.Κ. τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και ςυνεργάηεται με 

τουσ εκπαιδευτικοφσ Ρλθροφορικισ ςε κζματα οργάνωςθσ, τεχνικισ υποςτιριξθσ, λειτουργίασ 

των ςχολικϊν εργαςτθρίων Ρλθροφορικισ, εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και εφαρμογϊν Θ/Υ και 

ενθμερϊνεται: αα) για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των εργαςτθρίων, ββ) για τθ χριςθ και 

αξιοποίθςθ του εργαςτθρίου και γγ) για τα προβλιματα και τισ ανάγκεσ που παρουςιάηονται, 

ια) ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ ςφγχρονων τάςεων ςτισ υποδομζσ και τισ υπθρεςίεσ 

τθλεματικισ των ςχολικϊν εργαςτθρίων. 

 4. Οι Υπεφκυνοι Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν εργάηονται ςφμφωνα με το ωράριο των 

διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία υπθρετοφν.  

 

Τθσ παροφςασ προκιρυξθσ να λάβουν γνϊςθ ενυπόγραφα οι υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοί 

ςτθν ςχολικι μονάδα. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Ο Δ/ντισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ   
                                Κοηάνθσ  
 
 

      Γκαμποφρασ Ιωάννθσ   
 
 
 
 
 
Συνθμμζνα :  
Αίτθςθ  
Υπεφκυνθ Διλωςθ  
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