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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  
ΕΒΡΟΤ 

 
 

Ταχ. Διεφκυνςθ : Διμθτρασ 19   

Ρόλθ : 681 31  Αλεξανδροφπολθ    
Γραφείο : Διευκυντι   
Ρλθροφορίεσ : Αποςτολακοφδθσ Στζργιοσ   
Τθλζφωνο : 25513-55370   
Fax : 25510-88987  

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ -  ΠΡΟΚΛΗΗ  
Email : mail@dide.evr.sch.gr  
Ιςτοςελίδα : http://dide.evr.sch.gr   

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη - πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για  πλήρωςη τησ θζςησ του 
υπευθφνου Πληροφορικήσ και Νζων Σεχνολογιών τησ ΔΙΔΕ Ζβρου» 

O Διευθυντήσ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ζβρου 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία τησ Πρωτοβάθμιασ και 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102Α/2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ 

τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

3. Τισ διατάξεισ του Π.Δ.. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-02-2018) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου 

Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων». 

4. Τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. 222084/ΓΔ4/27.12.2018 Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Σεφχ. Β΄5919/31.12.2018) 
«Καθοριςμόσ των προςόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και τησ διαδικαςίασ 
επιλογήσ και τοποθζτηςησ των Υπευθφνων Πληροφορικήσ και Νζων Τεχνολογιών των Διευθφνςεων 

Εκπαίδευςησ, καθώσ και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τουσ». 

5. Το υπ’ αρικ. πρωτ.: 4505/ΓΔ4/11.01.2019 ζγγραφο του ΥΡΡΕΘ, με κζμα: «Δημοςίευςη 
Υπουργικήσ Απόφαςησ και χρονοδιάγραμμα διαδικαςίασ επιλογήσ των Υπευθφνων Πληροφορικήσ 
και Νζων Τεχνολογιών των Διευθφνςεων Εκπαίδευςησ».  

6. 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): «Καθοριςμόσ των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊςταμζνων των περιφερειακών υπηρεςιών πρωτοβάθμιασ 
και δευτεροβάθμιασ  εκπαίδευςησ, των διευθυντών και υποδιευθυντών των ςχολικών μονάδων 
και ΣΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων».  

π ρ ο κ η ρ φ ς ς ε ι  

τθν πλήρωςη τθσ κζςθσ του υπευθφνου Πληροφορικήσ και Νζων Σεχνολογιών τησ ΔΙΔΕ Ζβρου. 

Με τθν παροφςα προςκαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα νόμιμα 
προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ του υπευθφνου 
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Πληροφορικήσ και Νζων Σεχνολογιών τησ ΔΙΔΕ Ζβρου, να υποβάλουν ΑΙΣΗΗ ςτθ ΔΙΔΕ ΕΒΟΥ, 
από τθ Δευτζρα 19 Αυγοφςτου 2019 ζωσ και την Σρίτη  3 επτεμβρίου 2019.  

 

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.). 

ΠΡΟΟΧΗ: Ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ ι ζγγραφα που υποβάλλονται 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. 

Η επιλογι κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται  ςτθν παράγραφο 7 τθσ υπ’ 
αρικ. 222084/ΓΔ4/27.12.2018 Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Σεφχοσ Β΄5919/31.12.2018). 

 

Οι αιτήςεισ υποβάλλονται είτε μζςω Ηλεκτρονικοφ Σαχυδρομείου (mail@dide.evr.sch.gr), είτε 
αυτοπροςώπωσ ςτο γραφείο 5. 
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Συνθμμζνα: 

1. Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ (3 ςελίδεσ) 

2. Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 

3. Η υπ’ αρικ. 222084/ΓΔ4/27.12.2018 Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Σεφχοσ Β΄5919/31.12.2018) 

4. Το υπ’ αρικ. πρωτ.: 4505/ΓΔ4/11.01.2019 ζγγραφο του ΥΡ.Ρ.Ε.Θ. 

5. Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102Α/2018) 

 

 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΙΔΕ  ΕΒΟΥ  
 
 

Αποςτολακοφδθσ Στζργιοσ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Σχολικζσ μονάδεσ 

2.  Ενδιαφερόμενουσ 

3. Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ Θράκθσ (pdeamthr@amaked-
thrak.pde.sch.gr)  
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