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ΘΕΜΑ  : «Προκήρυξη-Πρόκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης  του  Υπεύθυνου 
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 
Αθλητισμού της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής για το σχολικό έτος 2020-2021» 

 
     Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής  

Έχοντας υπόψη  

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ 167, τ.Α΄/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» ,όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

2. Τη με αριθμ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5919/ τ.Β΄/31-12-2018), με 

θέμα: «Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της 

διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων αρμοδιοτήτων 

τους». 

3. Την αρ. πρωτ. 4505/ΓΔ4/11-01-2019(ΦΕΚ 5919 τ.Β΄/31-12-2018) Εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ, με θέμα 

«Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των 

Υπεύθυνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης» 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 14,15,18 και 24 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/ τ.Α΄/ 12-06-2018) 

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

5. Το Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – 

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄) 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός του Yπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

8. Την αρ. πρωτ. 5077/ΓΔ4/14-01-2019 Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ, με θέμα: «Δημοσίευση Υπουργικής 

Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και 

Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) των Διευθύνσεων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης». 

9. Τη με αριθμ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 Υπουργική Aπόφαση (ΦΕΚ 5933/ τ.Β΄/31-12-2018), με 

θέμα: «Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της 

διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 

Eλευσίνα, 28-8-2020 
Αρ. Πρωτ.: Φ.10.3/3615 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
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Αθλητισμού των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων 

αρμοδιοτήτων τους». 

10. Την υπ’ αριθμ. 10378/ΓΔ4/23-01-2019 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Διευκρινίσεις  σχετικά 
με την επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, 
Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού  Αθλητισμού και Υπευθύνων Εργαστηριακώ 
Κέντρων Φυσικών Επιστημών(Ε.Κ.Φ.Ε.)». 

11. Τις διατάξεις των αρθρ. 52 και 53του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α΄/12-6-2020) 
12. Την αριθμ. Πρωτ. Φ.353.1/24/105877/Ε3/13-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΤΛΗ-0ΓΡ) Απόφαση 

Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα : «Τοποθέτηση προσωρινών 

Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

13. Την αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υπουργική Απόφαση «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 Διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340/ 

τ.Β΄/16-10-2002) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον υποψηφιότητας για την κάλυψη θέσης  του  
Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και 
Σχολικού Αθλητισμού με  απόσπαση, κατόπιν επιλογής στη Διεύθυνση ΠΕ  Δυτικής Αττικής, 
με τριετή θητεία 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
Α.Την  πλήρωση με επιλογή, της κενής θέσης του  Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών  

στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με απόσπαση και τοποθέτηση έως τη λήξη του σχολικού 
έτους 2020-2021, και 
 
Β. Την  πλήρωση με επιλογή, της κενής θέσης του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 

Αθλητισμού στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με απόσπαση και τοποθέτηση έως τη λήξη του 
σχολικού έτους 2020-2021, 

κ α λ ε ί  
Α. Τους εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής 
μονάδας της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, έχουν επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία 
στην Πρωτοβάθμια ή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε 
σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για (5) πέντε τουλάχιστον έτη, να υποβάλλουν 
αίτηση, εφόσον επιθυμούν να αποσπαστούν ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 
της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής για το σχολικό έτος 2020-2021. 
 
Β. Τους εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής 
μονάδας της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, έχουν επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία 
στην Πρωτοβάθμια ή στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε 
σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για (5) πέντε τουλάχιστον έτη, να υποβάλλουν 
αίτηση, εφόσον επιθυμούν να αποσπαστούν ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 
Αθλητισμού της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής για το σχολικό έτος 2020-2021. 
 
 
 Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο στη Δ/νση Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής από την  Παρασκευή 28  Αυγούστου 2020 μέχρι  και  την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 
2020 και ώρα 15:00 στη Δ/νση ΠΕ Δυτικής Αττικής  και θα συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας 
στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την απόδειξη των τυπικών 
προσόντων  των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες , όπως αυτές αναλύονται στο 
βιογραφικό σημείωμα.  
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Ο ως άνω φάκελος περιλαμβάνει  
1) Βιογραφικό σημείωμα.  
2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και επιμόρφωσης.  
3) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών ( Τίτλος και επίσημη μετάφραση).  
4) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου και εισηγήσεων σε συνέδρια, τα οποία υποβάλλονται σε 

ψηφιακή μορφή ( CD ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης). Για κάθε βιβλίο 
αναφέρεται αντίστοιχα στο βιογραφικό σημείωμα ο Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου 
(ISBN). Αντίτυπα του συγγραφικού έργου δεν υποβάλλονται.  

5) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό _ επιμορφωτικό έργο, τη 
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία 
πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης κατά περίπτωση. 

6) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στην 
διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής 
συγκρότησής του. 

7) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) με την οποία βεβαιώνεται: 
α) Ότι ο εκπαιδευτικός δεν κατέχει θέση στελέχους της εκπαίδευσης, δεν τελεί σε 
εκπαιδευτική άδεια και δεν επίκειται η υποχρεωτική αποχώρησή του από την υπηρεσία 
λόγω συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας, 
β) Η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών. 

   

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 
πρέπει να είναι αναγνωρισμένη από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.ΟΑ.Τ.Α.Π.)/ Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της 
Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.)  
Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από 
την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο (Άρθρο 36 
παρ. 2 περ.β’ του Ν.4194/2013) 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών των υποψηφίων θα εκδοθούν από τη 
Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής και θα αποσταλούν στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.  
Τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο 
λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης 
από το αρμόδιο όργανο. 
 
Παρακαλούμε να λάβουν ενυπόγραφα γνώση επί του  περιεχομένου του παρόντος εγγράφου, όλοι οι 
εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής & ΠΕ86-Πληροφορικής  που ανήκουν οργανικά στη   
Διεύθυνση  Π.Ε. Δυτικής Αττικής.  
 

Ο Διευθυντής της Δ.Π. Ε. Δυτικής Αττικής 
 
 

Ιωάννης Κάππος 
 

 

     Συνημμένα: 
1. Έντυπο Αίτησης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 

2.  Έντυπο Αίτησης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 

ΚΟΙΝ:     
1. Σχολικές Μονάδες   

2. Ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς δια των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων   

ΑΔΑ: 6Ε6Κ46ΜΤΛΗ-0ΒΡ


		2020-08-28T11:56:24+0300
	Athens




