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                                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ			

	

ΘΕΜΑ:		«Προκήρυξη	-	Πρόσκληση	εκδήλωσης	ενδιαφέροντος	για	την	πλήρωση	θέσης		
																				Υπευθύνου	 Πληροφορικής	 και	 Νέων	 Τεχνολογιών	 της	 Διεύθυνσης	 Δευτεροβάθμιας	

Εκπαίδευσης				Πρέβεζας»	
	

									 				Ο	Διευθυντής	Διεύθυνσης		Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας	
	
									Έχοντας	υπόψη:	
1. Τις	διατάξεις	 του	άρθρου	11	 του	Ν.1566/1985	 (ΦΕΚ	167/1985	 τ.Α΄)	«Δομή	και	Λειτουργία	 της	

Πρωτοβάθμιας	και	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	και	άλλες	διατάξεις».		
2. Τις	διατάξεις	 του	κεφ.	 Γ΄	 του	 	Ν.4327/14-05-2015	 (ΦΕΚ	50/14-05-2015	 τ.Α΄)	«Επείγοντα	μέτρα	

για	την	Πρωτοβάθμια,		Δευτεροβάθμια	και	Τριτοβάθμια	Εκπαίδευση	και	άλλες	διατάξεις».	
3. Τις	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 1	 του	 Ν.	 4473/2017	 (ΦΕΚ	 78/30-05-2017	 τ.Α΄)	 «Μέτρα	 για	 την	

επιτάχυνση	του	κυβερνητικού	έργου	σε	θέματα	εκπαίδευσης».		
4. Την	υπ΄	αριθ.	πρωτ.	222084/ΓΔ4/27-12-2018	()	Υπουργική	Απόφαση	με	θέμα:	«Καθορισμός	των	

προσόντων,	 των	 αρμοδίων	 οργάνων,	 των	 κριτηρίων	 και	 της	 διαδικασίας	 επιλογής	 και	
τοποθέτησης	 των	 Υπευθύνων	 Πληροφορικής	 και	 Νέων	 Τεχνολογιών	 των	 Διευθύνσεων	
Εκπαίδευσης,	καθώς	και	των	ειδικότερων	καθηκόντων	και	αρμοδιοτήτων	τους».	

5. Την	υπ΄	αριθμ.	4505/ΓΔ4/11-01-2019	Εγκύκλιο	του	ΥΠ.Π.Ε.Θ.	με	θέμα:	«Δημοσίευση	Υπουργικής	
Απόφασης	και	χρονοδιάγραμμα	διαδικασίας	επιλογής	των	Υπευθύνων	Πληροφορικής	και	Νέων	
Τεχνολογιών	των	Διευθύνσεων	Εκπαίδευσης»,	η	οποία	δημοσιεύτηκε	στο	ΦΕΚ	5919/τ.Β΄/31-12-
2018.	

6. Το	 Π.Δ.	 18/2018	 (ΦΕΚ	 31/Α΄/23-2-2018)	 «Οργανισμός	 Υπουργείου	 Παιδείας,	 Έρευνας	 και	
Θρησκευμάτων.	

7. Τις	διατάξεις	του	άρθρου	14	και	των	περιπτ.	α΄,	ε΄και	στ΄της	παρ.	1,	καθώς	και	της	παρ.	2	του	
άρθρου	 18	 του	 ν.	 4547/2018	 (ΦΕΚ	 102/τ.Α΄/12-06-2018)	 «Αναδιοργάνωση	 των	 δομών	
υποστήριξης	της	πρωτοβάθμιας	και	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	και	άλλες	διατάξεις».	

8. Την	 υπ΄	 αριθμ.	 πρωτ.	 Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002	 Υ.Α.	 του	 ΥΠ.Π.Ε.Θ.	 (Φ.ΕΚ.	 1340/τ.	
Β΄/16-10-2002)	 με	 θέμα	 :	 «Καθορισμός	 των	 ειδικότερων	 καθηκόντων	 και	 αρμοδιοτήτων	 των	
Προϊσταμένων	 των	 Περιφερειακών	 Υπηρεσιών	 Π/θμιας	 και	 Δ/θμιας	 Εκπ/σης	 …»,	 όπως	
συμπληρώθηκε,	τροποποιήθηκε,	αντικαταστάθηκε	και	ισχύει	σήμερα».	

        	
	
	 		ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ	ΣΤΟ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	
	
															
	
																		Πρέβεζα,	14/01/2019	
																Αριθ.	Πρωτ.:		Φ.11.3/125	
	
ΠΡΟΣ:		
	
	
	
	
	
	

Εκπαιδευτικούς	κλάδου	ΠΕ86		
Δ.Δ.Ε.	Πρέβεζας		
	

	
	
	

	

																																												 	
					ΕΛΛΗΝΙΚΗ		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ,	ΕΡΕΥΝΑΣ	ΚΑΙ	ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	Δ/ΝΣΗ	Π.Ε.	&	Δ.Ε.		ΗΠΕΙΡΟΥ	
Δ/ΝΣΗ	Β/ΒΑΘΜΙΑΣ		ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	

ΤΜΗΜΑ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ	ΘΕΜΑΤΩΝ	
	

Ταχ.	Δ/νση	:		 		Κολοκοτρώνη,	περ.	Νοσοκομείου,	
Ταχ.	Κώδικας:				48100	Πρέβεζα		
Ιστοσελίδα:	 			http://dide.pre.sch.gr		
Πληροφορίες:			Παπαδιώτη	Δήμητρα		
Τηλέφωνο.:							2682024959		
Φαξ	:																			2682089792		
Email:																		mail@dide.pre.sch.gr	
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9. 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	 κυκλοφορία	 των	 δεδομένων	αυτών	
και	 την	κατάργηση	 της	οδηγίας	95/46/ΕΚ	 (Γενικός	Κανονισμός	για	 την	Προστασία	Δεδομένων)	
(ΕΕ	L	119/1	της	4.5.2016).	

																																																					π	ρ	ο	κ	η	ρ	ύ	σ	σ	ε	ι		
 
Τη	 θέση	 ενός	 (1)	 εκπαιδευτικού	 του	 κλάδου	 ΠΕ86,	 ως	 υπευθύνου	 Πληροφορικής	 και	 Νέων	
Τεχνολογιών,		και	καλεί	τους	εκπαιδευτικούς	που	υπηρετούν	σε	οργανική	θέση	σχολικής	μονάδας	
της	Διεύθυνσης	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας	και	έχουν	τα	τυπικά	προσόντα	σύμφωνα	
με	 τα	 ανωτέρω	 σχετικά	 να	 υποβάλουν	 αίτηση	 από	 την	 Τρίτη	 15	 Ιανουαρίου	 2019	 έως	 και	 την	
Πέμπτη	24	Ιανουαρίου	2019	στη	Διεύθυνση	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Πρέβεζας.		
Η	επιλογή	και	τοποθέτηση	των	Υπευθύνων	Πληροφορικής	και	Νέων	Τεχνολογιών	γίνεται	για	τριετή	
θητεία	 η	 οποία	 ξεκινά	 με	 την	 τοποθέτησή	 τους	 και	 λήγει	 την	 31η	 Ιουλίου	 του	 τρίτου	 έτους	 που	
ακολουθεί	μετά	την	επιλογή	τους.	
	
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 Ο	Διευθυντής	Δ.Ε.	Πρέβεζας	 		
	
	
																																																																																														Δρ.Κωνσταντίνος	Καμπουράκης	
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