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Θέμα: «Πλήρωζη θέζεων Τπεσθύνων Πληροθορικής και Νέων Σετνολογιών ηης 

Γιεύθσνζης Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Γσηικής Θεζζαλονίκης» 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ ΞΗ  

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Έρνληαο ππόςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ άξζξνπ 14,18 ε θαη ζη ηνπ λ.4547/2018(ΦΔΚ 

102/η.Α’/12-06-2018) «Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκώλ ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σελ ππ. αξηζκ. 222084/ΓΓ4/27-12-2018 Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΔΚ 5919/η.Β’/31-

12-2018) κε ζέκα «Καζνξηζκόο ησλ πξνζόλησλ, ησλ αξκόδησλ νξγάλσλ, ησλ 

θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ Τπεπζύλσλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηθώλ ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο, θαζώο θαη 

ησλ εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ ηεο Δ.Δ. γηα ηε Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (ΓΚΠΓ) 

679/2016. 

4. Σν ππ. αξηζκ. 4505/ΓΓ4/11-01-2019 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ κε ζέκα «Γεκνζίεπζε 

Τπνπξγηθήο Απόθαζεο θαη ρξνλνδηάγξακκα δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ Τπεπζύλσλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο».  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ  Ο Τ Μ Δ 

 

ηελ πιήξσζε δύν ζέζεσλ Τπεπζύλσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ, κε 

απόζπαζε, εθπαηδεπηηθώλ θιάδνπ ΠΔ86 πνπ αλήθνπλ νξγαληθά ζηε Γηεύζπλζε 
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Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο και καλούμε ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.4547/2018 (ΦΔΚ102/η.Α΄/12-06-2018) θαη ηνπ άξζξνπ 2ηεο αξηζκ. 222084/ΓΓ4/27-12-

2018Τ.Α (ΦΔΚ 5919/η.Β’/31-12-2018) θαη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήολα ππνβάινπλ αίηεζεζπλνδεπόκελε από θάθειν ππνςεθηόηεηαο,ζηνλ νπνίν 

εκπεξηέρνληαη όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ησλ ηππηθώλ 

πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ, νκαδνπνηεκέλα ζε ππνελόηεηεο, όπσο απηέο ζα 

αλαιύνληαη ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα, από ηελ Σρίηη 15 Ιανοσαρίοσ 2019 έως και ηην 

Πέμπηη 24 Ιανοσαρίοσ 2019. 

Ο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη: 

1) Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

2) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ θαη επηκόξθσζεο 

3) Απνδεηθηηθά γλώζεο μέλσλ γισζζώλ 

4) Απνδεηθηηθά ζπγγξαθηθνύ έξγνπ θαη εηζεγήζεσλ ζε ζπλέδξηα, ηα νπνία ππνβάιινληαη 

ζε ςεθηαθή κνξθή (CDή άιιν πξόζθνξν ειεθηξνληθό κέζν απνζήθεπζεο). Γηα θάζε 

βηβιίν αλαθέξεηαη αληίζηνηρα ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα ν Γηεζλήο Πξόηππνο Αξηζκόο 

Βηβιίνπ (ΙSBN).Αληίηππα ηνπ ζπγγξαθηθνύ έξγνπ δεν σποβάλλονηαι. 

5) Βεβαηώζεηο ή ππεξεζηαθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζην δηδαθηηθό – επηκνξθσηηθό έξγν, 

ηε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηε δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία, 

ηα νπνία πξέπεη λα αλαθέξνπλ ρξόλν έλαξμεο θαη ιήμεο, θαηά πεξίπησζε. 

6) Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηε δηακόξθσζε ηεο θξίζεο ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηεο 

γεληθήο ζπγθξόηεζήο ηνπ. 

7) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986 κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη α) όηη ν ππνςήθηνο δελ 

θαηέρεη ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, δελ ηειεί ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα θαη δελ 

επίθεηηαη ε ππνρξεσηηθή απνρώξεζή ηνπ από ηελ ππεξεζία ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηνύο ζεηείαοθαη β) ε γλεζηόηεηα ησλ ππνβαιιόκελσλ ηίηισλ 

ζπνπδώλ θαη ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

 Όινη νη ηίηινη ζπνπδώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηδξύκαηα αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο 

αιινδαπήο, πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλνη από ην Γηεπηζηεκνληθό Οξγαληζκό 

Αλαγλώξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθώλ θαη Πιεξνθόξεζεο 

(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.)/Γηαπαλεπηζηεκηαθό Κέληξν Αλαγλώξηζεο Σίηισλ πνπδώλ ηεο 

Αιινδαπήο (ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α.) ή ην Ιλζηηηνύην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Ι.Σ.Δ.). 

Ξελόγισζζεο βεβαηώζεηο ή έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα έρνπλ επίζεκα 

κεηαθξαζηεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ή άιιν αξκόδην 

θαηά λόκν όξγαλν. 
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 Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ δελ γίλνληαη δεθηά 

ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

 Η αίηεζε ππνβάιιεηαη κε επζύλε ηνπ ππνςεθίνπ ζην Πξσηόθνιιν ηεο Γηεύζπλζεο 

Γ.Δ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

πξνζώπνπ.  

 Η επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ζηηο ζέζεηο ησλ Τπεπζύλσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ 

Σερλνινγηώλ ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 8 ηεο αξηζκ.222084/ΓΓ4/27-12-2018 

(ΦΔΚ 5919/η.Β’/31-12-2018) Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. Η ζεηεία ζα μεθηλήζεη κε ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ζα ιήμεη ζηηο 31-07-2021. 

 

 

 

πλεκκέλα :  

1. αξ. 222084/ΓΓ4/27-12-2018 Τ.Α 

θαζνξηζκνύ ησλ πξνζόλησλ, ησλ 

αξκόδησλ νξγάλσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη 

ηνπνζέηεζεο ησλ Τπεπζύλσλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηώλ 

ησλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο, θαζώο 

θαη ησλ εηδηθόηεξσλ θαζεθόλησλ θαη 

αξκνδηνηήησλ ηνπο» 

2. Πξόηππν αίηεζεο 

3. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν1599/1986 

 

 

Ο Γηεπζπληήο Γ.Δ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

 

 

Παύινο Α. Μαηδηάξεο 
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