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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Τεχνικού 
Υπευθύνου του 2ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018» 

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. Τα άρθρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α/19.5.2010) όπως τροποποιήθηκαν με την περίπτωση 
β της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012) και με την παράγραφο 2 
του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/24.5.2011), αντίστοιχα. 

3. Το άρθρο 33 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α/4.11.2011 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 266 Α/29.12.2011).  
4. Το Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «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.».  

5. 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 
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 Προς:     
1. Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου  

2. Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κυκλάδων  και 
Δωδεκανήσου   

3. Δημοτικά Σχολεία Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου  (μέσω των Δ/νσεων 
Π/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου) 

4. Σχολικές Μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης  
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (μέσω 
των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης 
Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) 

5. Εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19 και 
ΠΕ20 που υπηρετούν οργανικά 
στους Νομούς Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου 
 (μέσω σχολικών μονάδων  Π/θμιας 
Δ/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου) 

Κοιν: 
          ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ 
και των συλλόγων των διδασκόντων.». 

6. Tη 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».  

7. Τη με αριθμ.πρωτ.93000/Γ7/10-08-2012 προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών 
Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». 

8. Τη με αριθμ.πρωτ.108401/ΓΔ4/07-07-2015 Υ.Α. με την οποία παρατείνεται η θητεία των 
εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρετούν κατόπιν επιλογής και απόσπασης στις θέσεις Υπευθύνων και 
Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και των οποίων η θητεία λήγει στις 31-08-2015, μέχρι την 
πλήρωση των σχετικών θέσεων όπως θα προβλέπονται από νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις. 

9. Το με αριθμ.πρωτ.182668/Δ2/12-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Α΄ Σπουδών & Εφαρμογής 
Προγραμμάτων 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, Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». 

10. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.10.3/6790/13-09-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου με την οποία διακόπηκε η απόσπαση εκπαιδευτικού κλ.ΠΕ19 στο 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων, ο οποίος είχε οριστεί Τεχνικός Υπεύθυνος του 2ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων, 
κατόπιν αίτησης του. 

11. Το γεγονός ότι ο αξιολογικός πίνακας επιλογής εκπαιδευτικών  Δ/θμιας Εκπ/σης για την πλήρωση  
θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ο οποίος 
κυρώθηκε με την με αριθμ.πρωτ.5057/06-09-2012 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας 
& Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου εξαντλήθηκε και για να καλυφθεί η κενούμενη θέση 
εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.1 του άρθρου 5 της 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».  

12. Τη με αριθμ.πρωτ.Φ.10.3/6896/15-07-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου με την οποία τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ19 στη θέση του 
Υπευθύνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2016-2017. 

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
 
Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20, με βαθμό 

τουλάχιστον Β ,́ που υπηρετούν οργανικά στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 2  της με αριθμ. πρωτ.92995/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. και επιθυμούν να 

τοποθετηθούν με  απόσπαση  έως 31-08-2018 στη θέση του Τεχνικού Υπευθύνου του 2ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

Κυκλάδων με έδρα τη Θήρα, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά μέχρι και  την Τρίτη 26-09-2017.  

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθεται στην οικεία  Διεύθυνση Εκπαίδευσης και απευθύνεται 

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.  

Η επιλογή και τοποθέτηση εκπαιδευτικού στη θέση του Τεχνικού Υπευθύνου του 2ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 

Κυκλάδων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, κατόπιν 

πρότασης του ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου.  

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από α) βεβαίωση υπηρεσίας του υποψηφίου εκπαιδευτικού, στην 

οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του και η συνολική εκπαιδευτική και διδακτική του υπηρεσία,  η οποία 

συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση , β) βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και γ) φωτοαντίγραφα 

πιστοποιητικών που να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του 

Ν.4250/2014 και μοριοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθμ. πρωτ.92984/Γ7/10-08-2012 

Υ.Α.  
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Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν θέση στελέχους της Δ/θμιας εκπαίδευσης 

με θητεία, όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται 

αυτοδίκαια μέχρι 31-08-2018. 

Διευκρινίζεται ότι η θητεία του Τεχνικού Υπευθύνου του 2ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων θα είναι 

ετήσια, εκτός αν εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που να προβλέπει την πλήρωση της θέσης εντός του 

σχολικού έτους 2017-2018, οπότε στην περίπτωση αυτή η θητεία του Τεχνικού Υπευθύνου του 2ου 

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων θα λήξει με την ανάληψη καθηκόντων από τον εκπαιδευτικό που θα 

επιλεγεί βάσει της διαδικασίας που θα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί. 

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και οι Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, στις οποίες θα κατατεθούν αιτήσεις, θα πρέπει να 

αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου 

έως την Πέμπτη 28-09-2017 α) ταχυδρομικά τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα 

βιογραφικά και τα συνοδευτικά πιστοποιητικά καθώς και τις βεβαιώσεις με την συνολική εκπαιδευτική και 

διδακτική υπηρεσία που θα εκδώσουν για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά και β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον 

επισυναπτόμενο συγκεντρωτικό πίνακα συμπληρωμένο στο e-mail: mail@naigaiou.pde.sch.gr. 

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα:  

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

  Βεβαίωση  εκπαιδευτικής και διδακτικής υπηρεσίας (συμπληρώνεται από τις Διευθύνσεις) 

 Συγκεντρωτικός πίνακας  (συμπληρώνεται από τις Διευθύνσεις ) 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελ.1) 
2. Βεβαίωση  εκπαιδευτικής και διοικητικής υπηρεσίας (σελ.1) 
3. Συγκεντρωτικός πίνακας υποψηφίων (σελ.1) 

Ο    Περιφερειακός Διευθυντής    

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

 

 
Βασίλειος Καραγιάννης 
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