
                                                                                                                Σέρρες, 19  Σεπτεμβρίου 2019 

                                                                                                                Αριθ. Πρωτ.: Φ.11.1/7643 

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

     ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ  

           ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

            Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                  ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ταχ. Δ/νση       :   Κερασούντος 2 

                              Τ.Κ. 62123, Σέρρες 

Πληροφορίες  :   Παυλίδης Αθανάσιος  

Τηλέφωνο        :   2321047555 

                               2321047541 

 FAX                   :   2321047533 

 E-MAIL             :   mail@dide.ser.sch.gr 

  

 

 

          

    ΠΡΟΣ:  

1. Σχολικές Μονάδες  και Ε.Κ. της Δ.Ε.  

Σερρών 

2. Σχολικές Μονάδες Π.Ε. (διαμέσου της 

Δ.Π.Ε. Σερρών)  

 

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

              Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. 

              Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  απόσπαση στη θέση του υπευθύνου 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Σερρών για 

το σχολικό έτος 2019-2020». 

 

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.1566/1985(Φ.Ε.Κ. 187, τΑ΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία 

της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του ν.4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των 

δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-02-2018) «Οργανισμός του Υ-

πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

4. Τις διατάξεις της υπ’αριθ.222084/ΓΔ4/27.12.2018 Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. τ. 

Β΄5919/31.12.2018) «Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των 

κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πλη-

ροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των 

ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους». 

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ.  4505/ΓΔ4/11.01.2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, με θέμα: «Δημο-

σίευση Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των 

Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευ-

σης». 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 

απόφασης του υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ., (Φ.Ε.Κ. 340/16-10-2002 τ.Β΄): «Καθορισμός 

των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφε-

ρειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευ-
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θυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 

των διδασκόντων».  

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυ-

κλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενι-

κός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 4.5.2016).  

8. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/2/32966/Ε3/27-02-2018 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με 

θέμα «Τοποθέτηση Δ/ντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης». 

9. Την με αριθμ. πρωτ.  Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργική Απόφαση 

«Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Δ/ντών Εκπ/σης και των Προ-

ϊσταμένων Τμημάτων των Δ/νσεων αυτών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη-

κε και ισχύει.  

10. Τις διατάξεις του Ν. 4521/02-03-2018 Κεφ. Στ΄ άρθρο 29 «Κλάδοι και ειδικότητες 

εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».   

11. Την με αριθ. πρωτ. Φ.11.1/6958/04-09-2019 προκήρυξη – πρόσκληση  του Δ/ντή 

της  Δ.Δ.Ε. Σερρών για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Πληροφορικής και 

Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Σερρών. 

12. Την με αριθ. 48
η
 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Σερρών όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλή-

θηκε καμία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του υπευθύνου Πλη-

ροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ. Εκπ/σης Σερρών.  

 

ΚΑΛΕΙ 

 

τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής  που ανήκουν οργανικά στην 

Δ.Δ.Ε. Σερρών (είτε σε σχολικές μονάδες είτε στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ), που έχουν τα νόμι-

μα προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν στη θέση του υπευθύνου Πληροφορικής 

και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ. Εκπ/σης Σερρών έως τη λήξη του σχολικού έτους 2018-

2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της 222084/ΓΔ4/27.12.2018 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Τευχ. 

Β΄5919/31.12.2018), να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία μας  από την Παρασκευή 20 

Σεπτεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15.00.   

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία 

στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθή-

κοντα σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι εκπαιδευτικοί κατέ-

χουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης με θητεία, όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια, κα-

θώς και όσοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης κατά τη 

διάρκεια της απόσπασης. 

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές αιτή-

σεις ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά.   
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 Οι αιτήσεις  κατατίθενται στο γραφείο 8 (Πρωτόκολλο) της Δ.Δ. Εκπ/σης Σερρών  

Της παρούσας να λάβουν γνώση ενυπόγραφα, με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών 

των σχολικών μονάδων, όλοι οι υπηρετούντες ή ανήκοντες οργανικά εκπαιδευτικοί κλ. 

ΠΕ86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Υπόδειγμα αίτησης απόσπασης  

2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης δήλωσης 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ 
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