
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  
Πάτρα,    23 - 11 - 2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  Αριθ. Πρωτ.: Φ.39/12795 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

ΤΜΗΜΑ Α’  Προς: 1. Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης  
Ταχ. Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 25Α 
Ταχ. Κώδικας     : 262 22 ΠΑΤΡΑ 
Πληροφορίες     : Μάρκου Ευαγγελία 
Τηλέφωνο          : 2610-362.407 
Fax                      : 2610-362.410 
E-Mail                 : mail@dellad.pde.sch.gr 

 Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας 
2. Σχολικές Μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας  

Εκπ/σης (μέσω των οικείων Δ/νσεων) 
3. Εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ19 και ΠΕ20  

(μέσω των σχολικών μονάδων) 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης Τεχνικού 

Υπεύθυνου του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) 
Αχαΐας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας, με απόσπαση για ένα σχολικό έτος» 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 

         Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ1/τ.Α’/3-1-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και 

λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και 

διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των 

συμβουλίων αυτών» 

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 και της παρ. 5, του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 

(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002), όπως η περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 8 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/τ.Α’/21-6-

2006) 

3. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-02) 

Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπ/σης κ.λ.π» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

4. Τη με αριθ. πρωτ. 92995/Γ7/10-08-2012 (ΦΕΚ 2316/τ.Β’/10-08-2012) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Πληροφορικής 

και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας 

επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και 
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των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους » και ειδικότερα τα δύο τελευταία εδάφια της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5. 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 9300/Γ7/10-8-2012 (ΑΔΑ: Β4Γ99-Ξ70) Υπουργική Απόφαση με θέμα: 

«Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)» 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 108401/ΓΔ4/7-7-2015 (ΑΔΑ: 7ΥΓΩ465ΦΘ3-024) Υπουργική Απόφαση 

με θέμα: «1. Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων … Κέντρων 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). ….» 

7. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α. με θέμα 

«Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα 

υπηρετούντων» 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 182668/Δ2/12-11-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων με θέμα: «Κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων … Υπευθύνων, 

Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)» 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 179288/Δ2/26-10-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων με θέμα: «Κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων … Υπευθύνων, 

Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)» 

10. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.39/7932/20-9-2012 (ΑΔΑ: Β4Θ09-Γ69) Απόφαση του Περιφερειακού 

Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας με θέμα: «Κύρωση ενιαίου οριστικού αξιολογικού 

πίνακα Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας 

(Διευθύνσεις ΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας)» 

11. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.39/8053/24-9-2012 (ΑΔΑ: ΒΑΘΘ9-2ΝΝ) Απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας με θέμα: «Αποσπάσεις και 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης σε θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών 

Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας (Διευθύνσεις ΔΕ 

Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας) 

12. Τη με αριθ. πρωτ. Φ.39/11875/13-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΘΛΔ4653ΠΣ-Θ51) Απόφαση του 

Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας με την οποία τοποθετήθηκε σε θέση 

Υπευθύνου του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας για το σχολικό έτος 2017-18 ο κ. Νταλούκας Βασίλειος 

13. Το γεγονός ότι εξαντλήθηκε ο αξιολογικός πίνακας υποψηφίων επιλογής των Υπευθύνων 

και Τεχνικών Υπευθύνων για το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Αχαΐας και δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι επιλαχόντες 

14. Την ανάγκη στελέχωσης του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας 
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ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, άνδρες και γυναίκες, Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης, κλάδων 

ΠΕ19 και ΠΕ20, που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν και να τοποθετηθούν σε κενούμενη θέση  

Τεχνικού Υπεύθυνου του Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Αχαΐας 

να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά, για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες 

παραγράφους: 

1. Όσοι εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, επιλεγούν αποσπώνται και τοποθετούνται για 

ένα σχολικό έτος ή μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων όπως θα προβλέπονται αυτές 

από νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις, και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 31/8/2018. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, 

έχουν όσοι: 

α) είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, γυναίκες και άνδρες, των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 της 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

β) ανήκουν οργανικά σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας και  

γ) έχουν συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3), 

τουλάχιστον, έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία στην Π/θμια ή Δ/θμια Εκπαίδευση. 

3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, κατέχουν θέση 

στελέχους της Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπαίδευσης με θητεία, όσοι βρίσκονται σε 

εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί, γυναίκες και άνδρες, 

συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο της θητείας. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, γυναίκες και άνδρες, δύνανται να υποβάλουν αίτηση 

από 23/11/2017 έως και 27/11/2017 στα Γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που 

ανήκουν οργανικά. 

5. Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτησή τους υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα με τα σχετικά 

δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα δηλούμενα σε αυτό, σε απλά φωτοαντίγραφα με 

υπεύθυνη δήλωση περί αληθείας του περιεχομένου τους. 

6. Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι Διευθυντές Εκπαίδευσης 

οφείλουν να αποστείλουν τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα 

βιογραφικά, τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, όπου θα αναφέρεται η συνολική 

εκπαιδευτική και διδακτική υπηρεσία, και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά των 
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υποψηφίων, αυθημερόν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ή 

να ενημερώσουν εγγράφως ότι δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση από εκπαιδευτικό 

αρμοδιότητάς τους. 

7. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή του/της Τεχνικού Υπεύθυνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας 

είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δυτικής Ελλάδας. 

Αρμόδιο όργανο για την τοποθέτηση είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

Δυτικής Ελλάδας. 

 

 

Ο Περιφερειακός Δ/ντής 

Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας 

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος  
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