
 

     
Θζμα: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την κάλυψη κενήσ θζςησ Τπευθφνου Κζντρου 

Πληροφορικήσ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.) αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ 

Π/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπαίδευςησ Αν. Μακεδονίασ – Θράκησ.» 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σα άρκρα 38 και 39 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Αϋ/1985) «Δομι και Λειτουργία τθσ Π/κμιασ και 

Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ Διατάξεισ». 

2. Σθν παράγραφο 5 του άρκρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Αϋ/13.2.2002) «Οργάνωςθ των 

περιφερειακϊν υπθρεςιϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αξιολόγθςθ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικϊν, επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  

3. Σθν παράγραφο 9 του άρκρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/τ.Α/21.06.2006) «Επιλογι ςτελεχϊν 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ρφκμιςθ κεμάτων διοίκθςθσ και εκπαίδευςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ». 

4. Σα άρκρα 30 και 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Αϋ/19.05.2010) (ΦΕΚ 71/τ.Αϋ19-05-2010) 

«Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ – κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν 

εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.  

5. Σθν παράγραφο 2 του άρκρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Αϋ/24.05.2011) «Θεςμικό πλαίςιο 

των Πρότυπων Πειραματικϊν χολείων, Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικι Πολιτικισ, Οργάνωςθ του 

Ινςτιτοφτου Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» και λοιπζσ διατάξεισ». 

6. Σο άρκρο 33 του Ν.4027/2011 (ΦΕΚ 233/τ.Αϋ/4.11.2011 – Διόρκ. φάλμ. το ΦΕΚ 266/τ.Αϋ/29-12-

2011) «Ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτο εξωτερικό και άλλεσ διατάξεισ». 
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7. Σθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 33 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Αϋ/02-02-2012) 

«Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ 

ςτρατθγικισ 2012 – 2015». 

8. Σο Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ.Αϋ/2003) «φνκεςθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία των Τπθρεςιακϊν 

υμβουλίων Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ, αρμοδιότθτεσ αυτϊν, όροι, 

προχποκζςεισ και διαδικαςία εκλογισ των αιρετϊν τακτικϊν αναπλθρωματικϊν μελϊν των ςυμβουλίων 

αυτϊν». 

9. Σθν Τ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340/τ.Βϋ/16.10.2012) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων 

κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και 

των ςυλλόγων των διδαςκόντων.» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

10. Σθν υπ’ αρικ. 92995/Γ7/10-08-2012 Τπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ του τρόπου λειτουργίασ των 

Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΣ.) των οργάνων, των κριτθρίων και τθσ 

διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Τπευκφνων και των Σεχνικϊν Τπευκφνων τουσ κακϊσ και των 

κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ» και τθν υπ’ αρικ. 93000/Γ7/10-08-2012 «Προκιρυξθ για τθν 

πλιρωςθ κζςεων Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων των Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν 

(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.)» τα οποία μασ διαβιβάςτθκαν με το υπ’ αρικ. 92995/Γ7/10-08-2012 ζγγραφο του 

Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Διαβίβαςθ α) Τπουργικισ Απόφαςθσ για τον κακοριςμό του τρόπου λειτουργίασ των 

Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.), των οργάνων, των κριτθρίων και τθσ 

διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των Τπευκφνων και των Σεχνικϊν Τπευκφνων τουσ κακϊσ και των 

κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ και β) τθν προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ των κζςεων αυτϊν».  

11. Σθν υπ’ αρικ. 108401/ΓΔ4/07-07-2015 (ΑΔΑ:7ΤΓΩ465ΦΘ3-024) Τπουργικι Απόφαςθ «1. Παράταςθ 

αποςπάςεων εκπαιδευτικϊν Τπευκφνων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν 

Θεμάτων, χολικϊν Δραςτθριοτιτων, χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (.Ε.Π.) ςτα ΚΕ..ΤΠ., 

υμβουλευτικϊν τακμϊν Νζων (..Ν.), Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.) και 

Κζντρων Πλθροφορικισ  και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΣ.). 2. Παράταςθ αποςπάςεων εκπαιδευτικϊν 

Κζντρων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.)». 

12. Σθν υπ’ αρικ. 95783/Γ7/22-08-2012 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. «Διευκρινίςεισ για τισ Τ.Α. 

κακοριςμοφ του τρόπου λειτουργίασ, των οργάνων, των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και 

τοποκζτθςθσ Τπευκφνων ςτα Κζντρα υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.), Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, χολικϊν Δραςτθριοτιτων, υμβουλευτικϊν 

τακμϊν Νζων (..Ν.), Κζντρα Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.) και Εργαςτθριακϊν 

Κζντρων Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.) κακϊσ και των κακθκόντων και των αρμοδιοτιτων τουσ και τισ 

ςχετικζσ προκθρφξεισ». 

13. Σθν υπ’ αρικ. Φ.1.6/4379Β/10-09-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΨ9-ΘΦΠ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι 

Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ –Θράκθσ «Επικφρωςθ οριςτικϊν αξιολογικϊν πινάκων 
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επιλογισ Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων των Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν 

(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.) τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ - 

Θράκθσ». 

14. Σθν υπ’ αρικ. Φ.1.6/4379Γ/10-09-2012 (Β4ΘΨ9-ΠΕΑ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι 

Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ –Θράκθσ  «Απόςπαςθ και τοποκζτθςθ Τπευκφνων και 

Σεχνικϊν Τπευκφνων των Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.) τθσ 

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ –Θράκθσ». 

15. Σθν υπ’ αρικ. Φ.1.6/8576Β/04-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠ9-ΞΒΜ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι 

Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ –Θράκθσ «Επικφρωςθ οριςτικϊν αξιολογικϊν πινάκων 

επιλογισ Σεχνικϊν Τπευκφνων των Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.) τθσ 

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ». 

16. Σθν υπ’ αρικ. Φ.1.6/8576Γ/04-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠ9-Μ3Φ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι 

Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ –Θράκθσ «Απόςπαςθ και τοποκζτθςθ Σεχνικϊν 

Τπευκφνων των Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.) τθσ Περιφερειακισ 

Διεφκυνςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ - Θράκθσ». 

17. Σο υπ’ αρικ. 182668/Δ2/12-11-2015 ζγγραφο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

«Κάλυψθ των κενϊν ι κενοφμενων κζςεων Τπευκφνων και υνεργατϊν των Εργαςτθριακϊν Κζντρων 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.), κακϊσ και Τπευκφνων, Σεχνικϊν Τπευκφνων και υνεργατϊν των Κζντρων 

Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.).  

18. Σθν ανάγκθ λειτουργίασ του Κζντρου  Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.) Δράμασ. 

19. Σθν υπ’ αρικ.1/19-01-2018 Πράξθ του Α.Π.Τ..Δ.Ε. Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ.  

Κ α λ ο φ μ ε 

Σουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν οργανικά εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων αρμοδιότθτασ τθσ 

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ -- Θράκθσ και 

ενδιαφζρονται να τοποκετθκοφν ςτθν κενι κζςθ Τπευκφνου του Κζντρου  Πλθροφορικισ και Νζων 

Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.) Δράμασ, το οποίο ανικει ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ 

Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ, να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτθν οικεία διαδικαςία επιλογισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ: 

1. Η προσ κάλυψθ κζςθ είναι μία (1) κζςθ Τπευκφνου ςτο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Δράμασ. 

2. Η τοποκζτθςθ κα διαρκζςει μζχρι τθν πλιρωςθ τθσ ςχετικισ κζςθσ, όπωσ κα προβλζπεται από 

νεότερεσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ και όχι αργότερα από τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2017-2018 (31-08-

2018).  

3. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ για πλιρωςθ των κζςεων τθσ παραγράφου 1 ζχουν 

όςοι : 

α) είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των κλάδων ΠΕ 19 

και ΠΕ 20, 
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β) ανικουν οργανικά και υπθρετοφν, για το ςχολικό ζτοσ 2017 – 2018, ςε Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ που 

υπάγεται ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και Θράκθσ και  

γ) ζχουν ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία ζξι (6) ετϊν από τθν οποία τα τρία (3) τουλάχιςτον ζτθ 

αποτελοφν διδακτικι υπθρεςία ςτθν Πρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  

4. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ όςοι εκπαιδευτικοί κατζχουν κζςθ 

ςτελζχουσ τθσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ με κθτεία, όςοι βρίςκονται ςε εκπαιδευτικι άδεια, κακϊσ και όςοι 

εκπαιδευτικοί ςυνταξιοδοτοφνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο τθσ κθτείασ.  

5. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δφναται να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ για τθν κάλυψθ τθσ κενισ κζςθσ Τπευκφνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. από Σρίτη 23-01-2018 μζχρι και 

Παραςκευή 26-01-2018 ςτα Γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία ανικουν οργανικά ι 

υπθρετοφν με απόςπαςθ. 

6. Οι υποψιφιοι μαηί με τθν αίτθςθ να υποβάλλουν: α. βιογραφικό ςθμείωμα, το οποίο ςυνιςτά ωσ 

προσ τα δθλοφμενα ςτοιχεία υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν.1599/1986 και β) αναγκαία 

δικαιολογθτικά, ςε φωτοαντίγραφα, που πιςτοποιοφν τθ ςυνδρομι των επικαλοφμενων κριτθρίων.  

8. Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ, οι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ οφείλουν να 

αποςτείλουν τισ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ με τα βιογραφικά και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά, το αργότερο 

ζωσ τθ Δευτζρα, 29-01-2018, ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. 

Μακεδονίασ – Θράκθσ, αφοφ προθγθκεί αποςτολι ςχετικοφ πίνακα με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail 

υπθρεςίασ: pdeamthr@sch.gr για το Α.Π.Τ..Δ.Ε.), ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τα ονοματεπϊνυμα και τον 

κλάδο των ενδιαφερομζνων εκπαιδευτικϊν, ι αρνθτικι απάντθςθ ςε περίπτωςθ μθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ. 

9. Αρμόδιο όργανο για τθν επιλογι των Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. είναι το 

Ανϊτερο Περιφερειακό Τπθρεςιακό υμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Α.Π.Τ..Δ.Ε) Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και Θράκθσ. Αρμόδιο όργανο για τθν τοποκζτθςθ είναι ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ 

Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

 Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
 

 
 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΕΡΑΜΑΡΗ 

 
Κοινοποίηςη: 
- Διευκφνςεισ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ 
- χολικζσ Μονάδεσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ (διά των Διευκφνςεων) 
-Εκπαιδευτικοφσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Αν. Μακεδονίασ – Θράκθσ, που πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ (ενυπόγραφα, διά των χολικϊν Μονάδων) 
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