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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ        
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
                       Ερμούπολη , 19-07-2016 

                         Αρ.Πρωτ.:  Φ.11.2/6665  

 
 
 
 
  

Ταχ.Δ/νση : Ομήρου 15 & Εστίας 2 

Ταχ.Κώδικας : 84100 Σύρος 

 Πληροφορίες: Χαράλαμπος Ισαακίδης                                

 Τηλέφωνο : 22810 81984                                             

 Fax : 22810 79635 

 Email : mail@naigaiou.pde.sch.gr  

 
    ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

 

         
ΘΕΜΑ: « Τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 με απόσπαση στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

Κυκλάδων και Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2016-2017 » 
 

Έχοντας Υπόψη: 

1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002) όπως η περίπτωση α΄ 

τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α/21.6.2006). 

2. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α/03.01.2003) «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.».  

3. Τo άρθρo 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α/19.5.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού 

– καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 

4. Την Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340 Β/16.10.2002) «Καθορισμός των ειδικότερων 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων 

και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.». 

5. Τη με αριθμ. πρωτ.92995/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. 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 των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».  

6. Το με αριθμ.πρωτ.110699/Δ2/09-07-2015 έγγραφο του Τμήματος Α΄ Σπουδών & Εφαρμογής 

Προγραμμάτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με το οποίο μας ενημέρωσε, σε απάντηση του με 

αριθμ.πρωτ.Φ.11.2/4657/25-06-2015 εγγράφου μας, ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η 

διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 7 της με αριθμ.πρωτ. 92995/Γ7/10-08-2012 

Υ.Α. 

7. Το με αριθμ.πρωτ.182668/Δ2/12-11-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Κάλυψη των κενών ή 

κενούμενων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών 

Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), καθώς και Υπευθύνων, Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των Κέντρων 

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

8. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.11.2/6329/17-06-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προς τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 για 

απόσπαση ή διάθεση στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ως συνεργάτες για το 

σχολικό έτος 2016-2017. 

9. Το με αριθμ.πρωτ.3334/27-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 

με το οποίο μας διαβίβασε αιτήσεις και δικαιολογητικά υποψήφιου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ20 

για τη στελέχωση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. 
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10. Το με αριθμ.πρωτ.5385/28-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κυκλάδων με το οποίο μας διαβίβασε αιτήσεις και δικαιολογητικά υποψήφιων εκπαιδευτικών 

κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 για τη στελέχωση του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων. 

11. Το με αριθμ.πρωτ.5070/30-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δωδεκανήσου με το οποίο μας διαβίβασε αιτήσεις και δικαιολογητικά υποψήφιων 

εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 για τη στελέχωση του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου. 

12. Την ανάγκη στελέχωσης των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2016-

2017 με επιπλέον εκπαιδευτικούς ως συνεργάτες. 

13. Τη με αριθμ.5/13-07-2016 Πράξη του ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την οποία το 

συμβούλιο γνωμοδότησε, μετά από εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, 

για την τοποθέτηση με απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20  στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2016-2017, βάσει των κριτηρίων Ι και ΙΙ επιλογής 

Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. που ορίζονται στο άρθρο 3 της με αριθμ.πρωτ. 92995/Γ7/10-08-2012 

Υ.Α.. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τοποθετούμε με απόσπαση εκπαιδευτικούς  κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20  στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων 

και Δωδεκανήσου ως συνεργάτες , για το σχολικό έτος 2016-2017,  όπως παρακάτω: 

 

A. Στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων  

• Τοποθετούμε τον Αυγέρη Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ19 με οργανική θέση στο 1ο ΕΠΑ.Λ. 

Άνδρου με απόσπαση από 01-09-2016 έως 31-08-2017.  

• Τοποθετούμε τον Μπούσιου Θεόδωρο, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ19 που βρίσκεται στη διάθεση 

του ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων με απόσπαση από 01-09-2016 έως 31-08-2017.  

• Τοποθετούμε τον Γρηγοριάδη Πρόδρομο, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ20 που βρίσκεται στη 

διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων με απόσπαση από 01-09-2016 έως 31-08-2017. 

 

Β. Στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου 

• Τοποθετούμε την Καραγιάννη Ευφροσύνη, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ20 που βρίσκεται στη 

διάθεση του ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου με απόσπαση από 01-09-2016 έως 31-08-2017.  

• Τοποθετούμε τον Κασαπίδη Βασίλειο-Παράσχο, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ19 με οργανική θέση 

στο Γυμνάσιο Γενναδίου με απόσπαση από 01-09-2016 έως 31-08-2017.  

• Τοποθετούμε τον Φιλόπουλο Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ19 με οργανική θέση στο 1ο 

ΕΠΑ.Λ. Ρόδου με απόσπαση από 01-09-2016 έως 31-08-2017. 

 

Η ανωτέρω απόφαση θα εκτελεστεί με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, είτε 

πλεονάζουν, είτε δεν καλύπτουν το ωράριο τους σε σχολική μονάδα.  

 

 

 

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου 

2. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 

3. Ενδιαφερόμενοι και σχολικές μονάδες που υπηρετούν 

(μέσω των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων και μέσω της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου) 

   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Υπουργείο Παιδείας. Έρευνας  και Θρησκευμάτων  

Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων 

Ο    Περιφερειακός Διευθυντής 

Π/θμιας και Δ/θμιας   Εκπ/σης  Ν. Αιγαίου 

 

 

Βασίλειος Καραγιάννης 
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