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ΘΕΜΑ: «Καθοριςμόσ του τρόπου λειτουργίασ των Κζντρων Πληροφορικήσ και Νζων 

Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ.), των οργάνων, των κριτηρίων και τησ διαδικαςίασ επιλογήσ και 
τοποθζτηςησ των Τπευθφνων και των Σεχνικϊν Τπευθφνων τουσ καθϊσ και των καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων τουσ». 
 
Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σθν παράγραφο 5 του άρκρου 8 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002) όπωσ θ περίπτωςθ αϋ 
τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 9 του άρκρου 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α/21.6.2006). 

2. Σα άρκρα 30 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α/19.5.2010) όπωσ τροποποιικθκαν με τθν 
περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 33 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012) και με τθν 
παράγραφο 2 του άρκρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α/24.5.2011), αντίςτοιχα. 

3. Σο άρκρο 33 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α/4.11.2011 – Διορκ.φαλμ. ςτο ΦΕΚ 266 Α/29.12.2011).  
4. Σο Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α) «Σφνθεςη, ςυγκρότηςη και λειτουργία των υπηρεςιακών ςυμβουλίων 

πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ και ειδικήσ αγωγήσ, αρμοδιότητεσ αυτών, όροι, 
προχποθζςεισ και διαδικαςία εκλογήσ των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των 
ςυμβουλίων αυτών.».  

5. Σθν Τ.Α. Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ 1340 Β/16.10.2002) «Καθοριςμόσ των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊςταμζνων των περιφερειακών υπηρεςιών πρωτοβάθμιασ 
και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ, των διευθυντών και υποδιευθυντών των ςχολικών μονάδων και 
ΣΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων.». 

6. Σο Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α/21.6.2012) «Διοριςμόσ Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 

7. Σθν απόφαςθ 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ Παιδείασ 
και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ «Ανάθεςη αρμοδιοτήτων ςτον Υφυπουργό 
Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Αθλητιςμοφ Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.». 

8. Σθν ανάγκθ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.. 
9. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςτον κρατικό 

προχπολογιςμό. 

Βακμόσ Αςφαλείασ: 
Nα διατθρθκεί μζχρι : 

Μαροφςι ,  10-08-2012      
Αριθ. Πρωτ.  92995/Γ7                
Βαθ. Προτερ: 

ΑΠΟΦΑΘ 
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ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 
 

Άρθρο 1 
Τπεφθυνοι των Κζντρων Πληροφορικήσ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ.) 

 

1. ε κάκε Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ (Περ/κι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ) 
τοποκετοφνται, φςτερα από επιλογι και απόςπαςθ, ζνασ (1), τουλάχιςτον, Τπεφκυνοσ 
των Κζντρων Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.) που λειτουργοφν 
ςτθν οικεία Περ/κι Δ/νςθ Εκ/ςθσ και δφο (2), το πολφ, Σεχνικοί Τπεφκυνοι ανά 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.. 

2. Η επιλογι και τοποκζτθςθ των Τπευκφνων γίνεται για τριετι κθτεία.  
 

Άρθρο 2 
Ελάχιςτα τυπικά προςόντα των υποψήφιων και κωλφματα ςυμμετοχήσ τουσ ςτη  διαδικαςία 

επιλογήσ 
 1. Τποψιφιοι για τισ κζςεισ Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. μποροφν 

να είναι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί τθσ Α/βακμιασ ι Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, του Κλάδων ΠΕ19 και 
ΠΕ20, που ανικουν οργανικά ςε Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ (Περ/κι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ) που υπάγονται και τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. των οποίων τισ κζςεισ 
Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων διεκδικοφν και ζχουν ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία ζξι 
(6) ετϊν από τθν οποία τα τρία (3), τουλάχιςτον, ζτθ αποτελοφν διδακτικι υπθρεςία ςτθν 
Α/βακμια ι Β/κμια εκπαίδευςθ. 

 2. Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ όςοι εκπαιδευτικοί κατζχουν 
κζςθ ςτελζχουσ τθσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ με κθτεία, όςοι βρίςκονται ςε εκπαιδευτικι άδεια, 
κακϊσ και όςοι εκπαιδευτικοί ςυνταξιοδοτοφνται αυτοδίκαια κατά το χρόνο τθσ τριετοφσ κθτείασ.  

 
Άρθρο 3 

Κριτήρια επιλογήσ υποψηφίων 
1. Σα κριτιρια επιλογισ Τπευκφνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ 

κατθγορίεσ:  
Ι. Επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ και ςυγκρότθςθσ. 
II. Τπθρεςιακισ κατάςταςθσ και διδακτικισ, εργαςτθριακισ και τεχνικισ εμπειρίασ. 

   IΙΙ. Προςωπικότθτασ – γενικισ ςυγκρότθςθσ.    
    

2. Σα κριτιρια επιλογισ Τπευκφνων Ε.Κ.Φ.Ε. αποτιμϊνται ςε μόρια ι μονάδεσ ωσ εξισ: 
Ι. Επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ και ςυγκρότθςθ: 

α) Διδακτορικό ςτθν Πλθροφορικι ι ςυναφζσ αντικείμενο  6 

β) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ (Master) ςτθν Πλθροφορικι ι ςυναφζσ 
αντικείμενο 

4 
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γ) Πτυχίο Πλθροφορικισ Πανεπιςτθμίου (Πτυχίο ι δίπλωμα 
Πλθροφορικισ ι Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν ι Επιςτιμθσ των 
Τπολογιςτϊν ι Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ ι Μθχανικϊν 
Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν και Πλθροφορικισ ι Ηλεκτρολόγων 
Μθχανικϊν ι Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν 
ι Ηλεκτρονικισ και Μθχανικϊν Τπολογιςτϊν ι Ηλεκτρολόγων 
Μθχανικϊν και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν ι Διδακτικισ τθσ 
Σεχνολογίασ και Ψθφιακϊν υςτθμάτων ι Μθχανικϊν 
Πλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν υςτθμάτων ι Μθχανικϊν Η/Τ 
Σθλ/νιϊν και Δικτφων ι του Προγράμματοσ πουδϊν Επιλογισ 
«Επιςτιμεσ και Πολιτιςμόσ» με κατεφκυνςθ «Ηλεκτρονικοί 
Τπολογιςτζσ και Εφαρμογζσ τουσ» Πανεπιςτθμίων τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ, ι τίτλο ςπουδϊν 
Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου). 

3 

δ) Πτυχίο Πλθροφορικισ Σ.Ε.Ι. (Πτυχίο ι δίπλωμα Πλθροφορικισ ι 
Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτικϊν υςτθμάτων ι Εφαρμοςμζνθσ 
Πλθροφορικισ και Πολυμζςων ι Πλθροφορικισ και Σεχνολογίασ 
Τπολογιςτϊν ι Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ι Επιχειρθματικοφ 
χεδιαςμοφ και Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων ι Εφαρμογϊν 
Πλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία ι Διαχείριςθσ 
Πλθροφορικϊν ι Σθλεπλθροφορικισ και Διοίκθςθσ ι 
Γεωπλθροφορικισ και Σοπογραφίασ ι Σεχνολογίασ Πλθροφορικισ και 
Σθλεπικοινωνιϊν ι Βιομθχανικισ Πλθροφορικισ ι Αυτοματιςμοφ Σ.Ε.Ι. 
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ τθσ αλλοδαπισ) 

3 

ε) Πτυχίο Πανεπιςτθμίου, εκτόσ αυτϊν που αναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ γ) 

2 

ςτ) Πτυχίο Σ.Ε.Ι., εκτόσ αυτϊν που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ δ) 2 

η) Άριςτθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 2 

θ) Πολφ καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 1.5 

κ) Καλι γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 1 

ι) Πιςτοποιθμζνοσ επιμορφωτισ ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ 
(Π.Ε.Κ., Μ.Π.Ε., Σ.Π.Ε.) ι πιςτοποίθςθ επιμόρφωςθσ ςτισ ΣΠΕ επιπζδου 
Β 

2 

ια) υμμετοχι ςε ςεμινάρια που ςυμβάλουν ςτθν επιςτθμονικι και 
παιδαγωγικι κατάρτιςθ και ςυγκρότθςθ οργανωμζνα από Τπουργεία 
ι φορείσ τθσ Σριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

0,5 ανά 50 
ϊρεσ και 
μζχρι 4 

ιβ) χεδίαςθ και παραγωγι εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ και λογιςμικοφ 
υποςτιριξθσ λειτουργίασ μονάδων τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ εφόςον  
αποτελοφν προϊόντα του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ι εποπτευόμενου Φορζα του 

0,5 για κάκε 
λογιςμικό και 

μζχρι 2 

ιγ) υγγραφι διδακτικϊν βιβλίων Πλθροφορικισ ζκδοςθσ Ο.Ε.Δ.Β. ι 
Πλθροφορικισ & Νζων Σεχνολογιϊν, με αναγνωριςμζνο ISBN, ατομικά 
ι ομαδικά 

0,5 ανά βιβλίο 
και μζχρι 2 

ιδ) Δθμοςιεφςεισ άρκρων ςχετικϊν με τθν Πλθροφορικι και τθν 
ειςαγωγι των Νζων Σεχνολογιϊν ςτθν Εκπαίδευςθ, ςε ζγκυρα 
εκπαιδευτικά και επιςτθμονικά περιοδικά  

0,2 για κάκε 
δθμοςίευςθ 
και μζχρι 2  
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ιε) Ειςθγιςεισ και ανακοινϊςεισ με περιεχόμενο ςχετικό με τθν 
Πλθροφορικι και τισ Νζεσ Σεχνολογίεσ, ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια και 
ςεμινάρια με κριτζσ 

0,2 μόρια ανά 
ειςιγθςθ ι 
ανακοίνωςθ 
και μζχρι 2  

Μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων για τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ Ι) ορίηονται τα είκοςι (20). 
Όλοι οι τίτλοι, εφόςον προζρχονται από πανεπιςτιμια τθσ αλλοδαπισ, κα πρζπει να είναι 

αναγνωριςμζνοι από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α./Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. 
Από τα κριτιρια α), β), γ) και δ) μοριοδοτοφνται αυτά που δεν ζχουν χρθςιμοποιθκεί για 

τθν ζνταξθ ςτουσ κλάδουσ ΠΕ19 και ΠΕ20. 
Από τα κριτιρια α) και β) μοριοδοτείται μόνο το ανϊτερο αν ανικουν ςτο ίδιο πρόγραμμα 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. Μοριοδοτοφνται και τα δφο αν θ διδακτορικι διατριβι ζχει 
διαφορετικό κζμα από τθ μεταπτυχιακι και δεν αποτελεί ςυνζχειά τθσ. 

Σο επίπεδο γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται βάςει των κριτθρίων που ορίηονται από 
τo άρκρο 3 του Ν. 3848/2010. Οι υποψιφιοι λαμβάνουν τισ μονάδεσ για το υψθλότερο επίπεδο 
γνϊςθσ που αποδεικνφουν. Η πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ και δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ μοριοδοτείται 
κατά το ιμιςυ τθσ μοριοδότθςθσ τθσ πρϊτθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 

II. Τπθρεςιακι κατάςταςθ και διδακτικι, εργαςτθριακι και τεχνικι εμπειρία: 

α) Εκπαιδευτικι υπθρεςία πζραν τθσ ελάχιςτθσ απαιτοφμενθσ για τθν 
επιλογι (5 ζτθ) 

0,5  ανά 
ζτοσ, και 
μζχρι 3 

β) Διδακτικι υπθρεςία πζραν τθσ ελάχιςτθσ απαιτοφμενθσ για τθν 
επιλογι (3 ζτθ) 

0,5  ανά 
ζτοσ, και 
μζχρι 2 

γ) Θθτεία ςε κζςθ Τπευκφνου ι Σεχνικοφ Τπευκφνου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. και 
πρϊθν ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Διεφκυνςθσ ι Γραφείου Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ 

1 ανά ζτοσ, 
και μζχρι 5 

δ) Κακικοντα Τπευκφνου ςχολικοφ εργαςτθρίου Πλθροφορικισ και 
Νζων Σεχνολογιϊν 

0,2 ανά 
ζτοσ, και 
μζχρι 1 

ε) Προχπθρεςία ςε Φορζα υλοποίθςθσ τθσ Σεχνικισ τιριξθσ (Σ) ι 
του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου (ΠΔ) 

1 ανά ζτοσ, 
και μζχρι 3 

ςτ) Προχπθρεςία ςε Κζντρο Διαχείριςθσ Δικτφου (ΝΟC) των ιδρυμάτων 
Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι Ερευνθτικϊν Ινςτιτοφτων 

1 ανά ζτοσ, 
και μζχρι 3 

Μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων για τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙ) ορίηονται τα δεκαπζντε (15). 
Για τθ μοριοδότθςθ των κριτθρίων γ) και δ) λαμβάνονται υπόψθ οι ςχετικζσ Τπουργικζσ 

αποφάςεισ ι άλλθ προβλεπόμενθ υπθρεςιακι απόφαςθ και τα αρχεία των αρμόδιων Τπθρεςιϊν. 
Για τθ μοριοδότθςθ του κριτθρίου δ) απαιτοφνται οι αποφάςεισ του υλλόγου Κακθγθτϊν 

του ςχολείου με τισ οποίεσ κακορίηονται οι ετιςιεσ εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ ι άλλθ 
προβλεπόμενθ υπθρεςιακι απόφαςθ. 

Για τθ μοριοδότθςθ των κριτθρίων ε) και ςτ) λαμβάνονται υπόψθ οι βεβαιϊςεισ από τα 
αντίςτοιχα Ιδρφματα ι Ερευνθτικά Κζντρα. 
 

IΙΙ. Προςωπικότθτα – γενικισ ςυγκρότθςθ:  
Από το αρμόδιο ςυμβοφλιο επιλογισ ςυνεκτιμάται θ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου 

όπωσ προκφπτει από α) το αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, που ςυνοδεφεται από τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία και β) τθν προςωπικι ςυνζντευξθ. 

Ειδικότερα ςυνεκτιμάται θ ςυμμετοχι του υποψθφίου ςε προγράμματα καινοτόμων 
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, θ οργάνωςθ και αξιοποίθςθ υλικοτεχνικϊν υποδομϊν 
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εκπαίδευςθσ (αίκουςεσ, εργαςτιρια Πλθροφορικισ), θ ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ 
εμπειρογνωμόνων που ζχουν ςυςτακεί από το Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ςχετικά με τον εξοπλιςμό 
Πλθροφορικισ, οι ςυμμετοχζσ του ςε οργανωτικζσ ι επιςτθμονικζσ επιτροπζσ ςυνεδρίων, 
ςυμποςίων κλπ. 

Κατά τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ επιπροςκζτωσ αποτιμάται θ γενικι ςυγκρότθςθ του 
υποψθφίου κακϊσ και θ ικανότθτά του να επιλφει οργανωτικά και λειτουργικά προβλιματα, να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και να οικοδομεί πνεφμα ςυνεργαςίασ με τουσ ςυναδζλφουσ του και 
τουσ λοιποφσ υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ. 

Μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων για τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙΙ) ορίηονται τα δεκαπζντε (15). 
ΙV. υνολικόσ μζγιςτοσ αρικμόσ μορίων για τα κριτιρια όλων των κατθγοριϊν ορίηονται τα 

πενιντα (50) μόρια. 
 

Άρθρο 4 
Όργανα και διαδικαςία επιλογήσ 

 

1. Αρμόδιο όργανο για τθν επιλογι των Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. 
είναι το οικείο Ανϊτερο Περιφερειακό Τπθρεςιακό υμβοφλιο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
(Α.Π.Τ..Δ.Ε.).  

2. Για τθν επιλογι των Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. εκδίδεται 
προκιρυξθ από τον Τπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., θ οποία δθμοςιεφεται ςε δφο θμεριςιεσ εφθμερίδεσ 
των Ακθνϊν, δθμοςιοποιείται μζςω του Διαδικτφου ςτο «Πρόγραμμα Διαφγεια», ςτθν ιςτοςελίδα 
του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (http://www.minedu.gov.gr/), ςτθν ιςτοςελίδα του Πανελλινιου χολικοφ 
Δικτφου (http://www.sch.gr/) και παράλλθλα αποςτζλλεται ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ μζςω 
των Δ/ςεων Εκ/ςθσ. 

3. Με τθν προκιρυξθ καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα νόμιμα 
προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ αξιολογικϊν πινάκων 
επιλογισ Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. ανά Περ/κι Δ/νςθ Εκ/ςθσ να 
υποβάλουν αίτθςθ, ςφμφωνα με τουσ αναγραφόμενουσ ςε αυτιν ειδικότερουσ όρουσ. Οι 
ενδιαφερόμενοι δθλϊνουν και τισ προτιμιςεισ τουσ για τισ κζςεισ ςτισ οποίεσ επικυμοφν να 
τοποκετθκοφν, δθλαδι αυτζσ των Τπευκφνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. ι των Σεχνικϊν Τπευκφνων τουσ.  

4. Η υποβολι των αιτιςεων μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά γίνεται εντόσ εφλογου 
χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν θμζρα ανάρτθςθσ τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Σο χρονικό διάςτθμα υποβολισ των αιτιςεων μαηί με τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά ορίηεται ςτθν οικεία προκιρυξθ.  

5. Σα Α.Π.Τ..Δ.Ε., βάςει των κριτθρίων των κατθγοριϊν Ι και ΙΙ  τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 3 και τισ δθλϊςεισ προτίμθςθσ των υποψθφίων, καταρτίηουν τουσ προςωρινοφσ πίνακεσ  
οι οποίοι γνωςτοποιοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ και ορίηουν τισ θμερομθνίεσ πρόςκλθςθσ των 
υποψθφίων ςε προφορικι ςυνζντευξθ. Επίςθσ ορίηουν ςε αυτοφσ προκεςμία για τθν υποβολι 
τυχόν γραπτϊν αντιρριςεων (ενςτάςεων), τισ οποίεσ εξετάηουν και επιβεβαιϊνουν ι 
αναπροςδιορίηουν τισ αξιολογικζσ μονάδεσ. Η προκεςμία για τθν υποβολι των γραπτϊν 
αντιρριςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ. 

6. Σα Α.Π.Τ..Δ.Ε. εξετάηουν τισ ενςτάςεισ το αργότερο εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν 
από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ, οριςτικοποιοφν τουσ προςωρινοφσ πίνακεσ και 
καλοφν τουσ υποψθφίουσ ςε ςυνζντευξθ, κοινοποιϊντασ τουσ τθν θμερομθνία και τον τόπο 
διεξαγωγισ τθσ κακϊσ και τθν αιτιολογθμζνθ απάντθςθ επί τθσ ενςτάςεϊσ τουσ. Ο Τπουργόσ 
ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με τθ προκιρυξθ ςυγκεκριμενοποιεί τθν προκεςμία τθσ παροφςθσ παραγράφου. 

7. Μετά το πζρασ τθσ ςυνζντευξθσ του υποψθφίου, κάκε μζλοσ του Α.Π.Τ..Δ.Ε. 
καταγράφει αιτιολογθμζνα τισ αξιολογικζσ μονάδεσ όπωσ προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ 

http://www.minedu.gov.gr/
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ςυνζντευξθσ. Σελικζσ αξιολογικζσ μονάδεσ για τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙΙ) τθσ παραγράφου 2 
του άρκρου 3 είναι ο μζςοσ όροσ των μονάδων όλων των παρόντων μελϊν του υμβουλίου. 
Μετά το πζρασ τθσ προφορικισ ςυνζντευξθσ όλων των υποψθφίων τα Α.Π.Τ..Δ.Ε. καταρτίηουν 
τουσ οριςτικοφσ αξιολογικοφσ πίνακεσ βάςει των ςυνολικϊν αξιολογικϊν μονάδων του κάκε 
υποψθφίου. Σο ςφνολο των αξιολογικϊν μονάδων προκφπτει από το άκροιςμα όλων των 
μονάδων των επιμζρουσ κατθγοριϊν. Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακεσ επιλογισ Τπευκφνων και 
Σεχνικϊν Τπευκφνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. προκφπτουν φςτερα από ζλεγχο νομιμότθτασ των οριςτικϊν 
αξιολογικϊν πινάκων και τθν επικφρωςι τουσ από τον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, 
αναρτϊνται ςτα Καταςτιματα των Δ/νςεων Β/κμιασ Εκ/ςθσ και ιςχφουν για το χρονικό διάςτθμα 
μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και τοποκζτθςθσ των επόμενων Τπευκφνων. Οι 
πίνακεσ είναι ενιαίοι για τισ κζςεισ Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων ανά Περ/κι Δ/νςθ 
Εκπ/ςθσ. 

8. Σα Α.Π.Τ..Δ.Ε. οφείλουν να ολοκλθρϊςουν τισ διαδικαςίεσ και να ανακοινϊςουν το 
αποτζλεςμα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτισ Τπθρεςίεσ τουσ και ςτθν Διεφκυνςθ .Ε.Π.Ε.Δ. του 
Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ που ορίηεται ςτθν προκιρυξθ. 
 

Άρθρο 5 
Όργανα και διαδικαςία τοποθζτηςησ 

1. Οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ τελικοφσ αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογισ αποςπϊνται και 
τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. με απόφαςθ 
του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τθ ςειρά κατάταξι τουσ και τισ 
δθλϊςεισ προτίμθςθσ. Αν μετά τισ τοποκετιςεισ κατά το προθγοφμενο εδάφιο εξακολουκοφν να 
παραμζνουν κενζσ κζςεισ Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. καλφπτονται από 
υποψιφιουσ του τελικοφ αξιολογικοφ πίνακα επιλογισ, εφόςον τισ δθλϊςουν, καλοφμενοι, εκ 
νζου, προσ τοφτο κατά τθ ςειρά εγγραφισ τουσ ςτον πίνακα. Αν παραταφτα δε πλθρωκοφν οι 
κενζσ κζςεισ Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. τότε καλφπτονται από 
εκπαιδευτικοφσ των Κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 με βακμό, τουλάχιςτον, Βϋ με τθ διαδικαςία τθσ 
απόςπαςθσ για ζνα ςχολικό ζτοσ, από τον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία 
ανικει το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ., μετά από πρόταςθ του οικείου Α.Π.Τ..Δ.Ε.. 

2. ε περίπτωςθ που οι Τπεφκυνοι και οι Σεχνικοί Τπεφκυνοι του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. ελλείψουν, 
για οποιονδιποτε λόγο, οι κενοφμενεσ κζςεισ πλθρϊνονται από τουσ επόμενουσ επιλαχόντεσ του 
οικείου τελικοφ αξιολογικοφ πίνακα επιλογισ μζχρι εξαντλιςεϊσ του. Αν κανείσ από τουσ 
επιλαχόντεσ δεν ζχει δθλϊςει προτίμθςθ για τθν κενοφμενθ κζςθ Τπευκφνου ι Σεχνικοφ 
Τπευκφνου τότε εφαρμόηονται τα δφο τελευταία εδάφια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

3. Η ανάλθψθ υπθρεςίασ των τοποκετουμζνων από τουσ τελικοφσ αξιολογικοφσ πίνακεσ 
επιλογισ είναι υποχρεωτικι. Οι μθ αναλαμβάνοντεσ υπθρεςία εντόσ πζντε (5) θμερϊν, ςτισ 
κζςεισ που τοποκετοφνται διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογισ. 

4. Οι Τπεφκυνοι και οι Σεχνικοί Τπεφκυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. μποροφν ακολουκϊντασ τισ 
προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ να μετατίκενται ωσ εκπαιδευτικοί αλλά αναλαμβάνουν υπθρεςία 
ςτθ νζα, μετά τθ μετάκεςι τουσ, κζςθ μετά τθ λιξθ τθσ τριετοφσ κθτείασ τουσ. Η υπθρεςία των 
Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων προςμετράται ωσ διοικθτικι και κακοδθγθτικι εμπειρία για 
τθν εφαρμογι των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για τθν επιλογι ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ 
κακϊσ και ωσ διδακτικι. Επίςθσ, οι Τπεφκυνοι και οι Σεχνικοί Τπεφκυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. 
λαμβάνουν τισ μονάδεσ μετάκεςθσ τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ. 

5. Οι υπθρετοφντεσ με κθτεία ωσ Τπεφκυνοι και Σεχνικοί Τπεφκυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ., 
μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, επανζρχονται ςτισ οργανικζσ τουσ κζςεισ και ςε περίπτωςθ που 
αυτζσ δεν υπάρχουν πια, τοποκετοφνται, κατά προτεραιότθτα, ςε κενζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν 
ςχολικϊν μονάδων τθσ επιλογισ τουσ. 
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Άρθρο 6  

Λόγοι και διαδικαςία ανάκληςησ τησ τοποθζτηςησ 
1. Η τοποκζτθςθ των κατεχόντων κζςεισ Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων 

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. μπορεί να ανακλθκεί, με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, 
φςτερα από γνϊμθ του οικείου Α.Π.Τ..Δ.Ε., εφόςον οι τοποκετθκζντεσ:  
 α) επικαλοφνται, εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα, ςοβαροφσ προςωπικοφσ ι οικογενειακοφσ 
λόγουσ ι λόγουσ υγείασ ι 

β) επιλεγοφν ωσ ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. 
      γ) αςκοφν πλθμμελϊσ τα κακικοντά τουσ.  
 τθν περίπτωςθ γ) το οικείο Α.Π.Τ..Δ.Ε. γνωμοδοτεί για τθν απαλλαγι φςτερα από 
ερϊτθμα του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και αφοφ τθρθκεί θ διαδικαςία 
ακρόαςθσ του απαλλαςςομζνου ενϊπιον του οικείου Α.Π.Τ..Δ.Ε.. 

2. Η χριςθ εκπαιδευτικισ άδειασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για τθν απόκτθςθ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ δεν είναι επιτρεπτι πριν από τθν απαλλαγι του εκπαιδευτικοφ από τα 
κακικοντά του. 

 
Άρθρο 7 

Σρόποσ λειτουργίασ των ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ. 
  1. Σα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. υπάγονται διοικθτικά ςτθ Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ο Προϊςτάμενοσ τθσ 
οποίασ ζχει και τθν ευκφνθ για τθν καλι λειτουργία του και τιρθςθ των κακθκόντων των 
εκπαιδευτικϊν που ζχουν αποςπαςκεί ι διατεκεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2. 

2. ε κάκε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. μπορεί να αποςπϊνται ι να διατίκενται, μερικϊσ ι ολικϊσ, με 
απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και φςτερα από γνϊμθ του οικείου 
Α.Π.Τ..Δ.Ε., το πολφ ζωσ και τρεισ (3) εκπαιδευτικοί, κατά προτεραιότθτα των κλάδων ΠΕ19 και 
ΠΕ20 και εφόςον δεν επικυμοφν εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτϊν  εκπαιδευτικοί του κλάδου 
ΣΕ01.13 με πιςτοποίθςθ ςτισ ΣΠΕ. Για τθν απόςπαςθ ι διάκεςθ απαιτοφνται τα υπόλοιπα 
ελάχιςτα τυπικά προςόντα που προβλζπονται ςτο άρκρο 2. Η κθτεία των αποςπαςμζνων είναι 
ετιςια. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτθμα απόςπαςθσ ςτο Κατάςτθμα τθσ οικείασ Δ/ςθσ 
Β/κμιασ Εκ/ςθσ αμζςωσ μετά τισ μετακζςεισ και πριν τθν γνωςτοποίθςθ τθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ για τισ αποςπάςεισ ςτισ Τπθρεςίεσ και τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ του 
Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. 

3. Οι Τπεφκυνοι και Σεχνικοί Τπεφκυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. εργάηονται ςφμφωνα με το 
ωράριο των διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Περ/κθσ Δ/νςθσ Εκ/ςθσ ςτθν οποία υπθρετοφν από τθν 1θ 
επτεμβρίου μζχρι και τθν 10θ Ιουλίου κάκε ςχολικοφ ζτουσ, εξαιρουμζνων των διακοπϊν 
Χριςτουγζννων και Πάςχα και των επιςιμων αργιϊν. Παρίςτανται ςτα γραφεία τθσ ζδρασ του 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. που υπθρετοφν όλεσ τισ θμζρεσ του αντίςτοιχου διαςτιματοσ, κατά τισ οποίεσ δεν 
διεξάγονται μακιματα ςτα ςχολεία (π.χ. περίοδοι εξετάςεων, εκδόςεων βακμολογίασ κ.λπ.). 
Μετά από ζγκριςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςε 
ςυνζδρια, θμερίδεσ και επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενό τουσ, ωσ 
επιμορφοφμενοι ι ειςθγθτζσ, μζχρι δεκαπζντε (15) θμζρεσ ανά ςχολικό ζτοσ.  

 
4. Ο ςυντονιςμόσ τθσ δράςθσ, και γενικζσ οδθγίεσ λειτουργίασ των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. γίνεται 

από το Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Δ/νςθ ΕΠΕΔ/Σμιμα τϋ Μελετϊν. Η υποςτιριξθ των Σεχνικϊν Τπευκφνων 
των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ., αναφορικά με δράςεισ Σ (Σεχνικισ τιριξθσ) και ΠΔ (Πανελλθνίου χολικοφ 
Δικτφου), γίνεται από τθ Δ/νςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν 
του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..  

5. τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. μπορεί να ανατίκενται από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Β/κμιασ 
Εκ/ςθσ εργαςίεσ όπωσ: α) θ διατιρθςθ αρχείων νομοκεςίασ ι εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ ι 
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βιβλιοκικθσ, β) θ ςυντιρθςθ δικτυακοφ τόπου, γ) θ παραλαβι και αποςτολι εγγράφων με 
τιρθςθ πρωτοκόλλου, δ) θ ςφνταξθ καταςτάςεων και ςτοιχείων πλθροφόρθςθσ ε) θ χρζωςθ 
εξοπλιςμοφ και αναλωςίμων και ςτ) ο κακοριςμόσ «προςωπικοφ υποςτιριξθσ» για τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ, το οποίο κα αποτελείται από ζναν Τπεφκυνο και ζναν Σεχνικό Τπεφκυνο 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ., για τισ περιπτϊςεισ που οι υπόλοιποι απουςιάηουν από το χϊρο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. 
για εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ. 
 

Άρθρο 8 
Καθήκοντα και αρμοδιότητεσ Τπευθφνων Καθήκοντα Τπευθφνων και Σεχνικϊν Τπευθφνων των 

ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ  
1. Ο Τπεφκυνοσ του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. είναι αρμόδιοσ για τθ λειτουργία του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. και 

των ςχετικϊν κεμάτων των ςχολικϊν μονάδων που υπάγονται ςτθ διοικθτικι του περιφζρεια. 
Ειδικότερα ο Τπεφκυνοσ του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ., μεταξφ άλλων,:  

α) Καταρτίηει το πρόγραμμα δράςθσ του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ., ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τισ 
προτεραιότθτεσ που κζτει το Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./Δ/νςθ ΕΠΕΔ, το οποίο και υλοποιείται ςε ςυνεργαςία 
με τουσ Σεχνικοφσ Τπεφκυνουσ. 

β) υντονίηει τισ επιςκζψεισ των Σεχνικϊν Τπευκφνων ςτισ εκπαιδευτικζσ και διοικθτικζσ 
μονάδεσ. 

γ) Ζχει τθν ευκφνθ για τθ διατιρθςθ και ενθμζρωςθ: 
αα) αρχείου νομοκεςίασ ςχετικισ με κζματα πλθροφορικισ και καλισ λειτουργίασ και 

διδαςκαλίασ ςτα εργαςτιρια πλθροφορικισ ςτθν Β/κμια και Α/κμια Εκπαίδευςθ, 
ββ) βιβλιοκικθσ με ςχολικά βιβλία πλθροφορικισ και νζων τεχνολογιϊν, με τεχνικά 

εγχειρίδια, με βιβλία παιδαγωγικισ αξιοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν εργαλείων κακϊσ και με 
περιοδικά 

γγ) αρχείου ςυμβάςεων των διαγωνιςμϊν των ςχολικϊν εργαςτθρίων πλθροφορικισ και 
εφαρμογϊν Η/Τ, 

δδ) αρχείου προδιαγραφϊν των εργαςτθρίων πλθροφορικισ και εφαρμογϊν Η/Τ, 
εε) αρχείου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ για τα μακιματα πλθροφορικισ, που αποςτζλλεται 

από το Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και 
ςτςτ) αρχείου δελτίων επιςκζψεων των Τπευκφνων και Σεχνικϊν Τπευκφνων του 

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ., το οποίο ενθμερϊνουν κακθμερινά όπου αναγράφονται οι ςυναντιςεισ με 
εκπαιδευτικοφσ και οι θμερομθνίεσ τουσ, οι επιςκζψεισ τουσ ςτα ςχολεία και θ διάρκεια των 
επιςκζψεων και το οποίο υπογράφεται από τον Τπεφκυνο ι τον Σεχνικό Τπεφκυνο του 
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. και τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυνεργάςτθκαν. 

δ) Χρεϊνεται τον εξοπλιςμό του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. και ζχει τθν ευκφνθ για τθ διατιρθςθ, τθ 
ςυντιρθςθ και τθν αξιοποίθςι του λαμβάνοντασ τα  απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ για τουσ 
χϊρουσ του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.. 

ε) υντάςςει και υποβάλλει ςτο Δ/ντι τθσ οικείασ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ τον ετιςιο πίνακα 
λειτουργικϊν και λοιπϊν δαπανϊν του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.. 

ςτ) υντάςςει ςε τρία (3) αντίγραφα, μζχρι το τζλοσ Ιουνίου, τθν ετιςια ζκκεςθ 
δραςτθριοτιτων του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ., τθν οποία υποβάλλει ςτθν οικεία Διεφκυνςθ, ςτο χολικό 
φμβουλο κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 και ςτθ Δ/νςθ ΕΠΕΔ/Σμιμα Σ’ Μελετϊν του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

η) Τποςτθρίηει ςυμβουλευτικά τθν οικεία Δ/νςθ Β/βάκμιασ Εκ/ςθσ ςε κζματα που 
ςχετίηονται με τισ ΣΠΕ, αλλά δεν είναι ςτθν αρμοδιότθτά του άλλεσ διοικθτικζσ εργαςίεσ ι 
εργαςίεσ μθχανογραφικισ ι τεχνικισ υποςτιριξθσ των Δ/ςεων Β/κμιασ Εκ/ςθσ.  

θ) υμμετζχει ςε Επιτροπζσ διεξαγωγισ εξετάςεων (π.χ. για τθν πρόςβαςθ των μακθτϊν 
τθσ Β/κμιασ Εκ/ςθσ ςε ιδρφματα τθσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ). 
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κ) Ζχει τθν εποπτεία τθσ ενθμζρωςθσ των βάςεων δεδομζνων που δθμιουργοφνται ςτθν 
Κεντρικι Τπθρεςία του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και ςχετίηονται με τον εξοπλιςμό των εργαςτθρίων 
πλθροφορικισ και εφαρμογϊν Η/Τ.  

ι) Διοργανϊνει τοπικά επιμορφωτικά ςεμινάρια και ενθμερωτικζσ θμερίδεσ, με 
τεχνολογικό ι εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ χολικοφσ υμβοφλουσ, 
με επιςτθμονικοφσ Φορείσ, αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ, ΑΕΙ, ΑΣΕΙ και Ερευνθτικά Ινςτιτοφτα.  

ια) Επιςκζπτεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τα ςχολεία τθσ περιοχισ ευκφνθσ του και 
ςυνεργάηεται με τουσ εκπαιδευτικοφσ ΠΕ19 και ΠΕ20 ςε κζματα οργάνωςθσ, τεχνικισ 
υποςτιριξθσ, λειτουργίασ των ςχολικϊν εργαςτθρίων Πλθροφορικισ και εφαρμογϊν Η/Τ  ϊςτε 
να ζχει προςωπικι άποψθ: 

αα) για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ των εργαςτθρίων  
ββ) για τθν ορκι χριςθ και αξιοποίθςθ του εργαςτθρίου ςφμφωνα με τον ιςχφοντα 

Κανονιςμό.  
γγ) για τα προβλιματα και τισ ανάγκεσ που παρουςιάηονται.  
ιβ) Ενθμερϊνει τουσ Διευκυντζσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ 

ςοβαρϊν προβλθμάτων των υποδομϊν και υπθρεςιϊν ΣΠΕ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 
ιγ) Ενθμερϊνει τουσ νεοδιόριςτουσ εκπαιδευτικοφσ ΠΕ19 και ΠΕ20 ι τουσ αναπλθρωτζσ ι 

ωρομιςκίουσ για κζματα οργάνωςθσ των εργαςτθρίων Πλθροφορικισ (Κανονιςμόσ λειτουργίασ, 
ςυμβάςεισ, εγγυιςεισ, άδειεσ χριςθσ, κ. ά.) κακϊσ και για τεχνολογικά κζματα (αρχιτεκτονικι 
εργαςτθρίου, υλικό, λογιςμικό κ. ά.) 

ιδ) Ενθμερϊνει, ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο χολικό φμβουλο, τουσ νεοδιόριςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ ΠΕ19 και ΠΕ20 ι τουσ αναπλθρωτζσ ι ωρομιςκίουσ για τθν παιδαγωγικι 
αξιοποίθςθ του λογιςμικοφ και των τθλεματικϊν υπθρεςιϊν του εργαςτθρίου. 

ιε) Τποςτθρίηει τουσ κακθγθτζσ ΠΕ19 και ΠΕ20 ςτο εργαςτθριακό ζργο τουσ. Λειτουργεί 
ωσ επικοινωνιακι γζφυρα μεταξφ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ και 
των χολικϊν υμβοφλων Πλθροφορικισ για τα μακιματα Πλθροφορικισ και τθν υφιςτάμενθ 
κατάςταςθ ςτα εργαςτιρια Πλθροφορικισ. 

ιςτ) υνεργάηεται με τουσ αρμόδιουσ χολικοφσ υμβοφλουσ για κζματα Πλθροφορικισ. 
ιη) υμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ ςφγχρονων τάςεων ςτισ υποδομζσ και τισ τθλεματικζσ 

υπθρεςίεσ των ςχολικϊν εργαςτθρίων.  
ιθ) υντονίηει αποκεντρωμζνεσ επιμορφωτικζσ δράςεισ ςε ςχολικά εργαςτιρια 

πλθροφορικισ και εφαρμογϊν Η/Τ (π.χ. προγράμματα επιμόρφωςθσ ενθλίκων), ςυμμετζχοντασ 
ςε ανάλογεσ επιτροπζσ. 

κ) Τποςτθρίηει ςυντονιςτικά τισ δράςεισ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για τον εξοπλιςμό των 
εργαςτθρίων πλθροφορικισ των ςχολείων τθσ αρμοδιότθτάσ του, ςυμμετζχοντασ ςε ανάλογεσ 
επιτροπζσ. 

 
2. Οι Σεχνικοί Τπεφκυνοι του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. ζχουν τθν ευκφνθ διαχείριςθσ, ςυντιρθςθσ, 

αποκατάςταςθσ βλαβϊν των υποδομϊν ΣΠΕ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ευκφνθσ τουσ και τθσ 
υποςτιριξθσ του ΠΔ. Ειδικότερα οι Σεχνικοί Τπεφκυνοι του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. ζχουν τθν ευκφνθ, 
ιδίωσ, για: 

α) Σθν παροχι υποςτιριξθσ μζςω τθλεφϊνου, επιτόπια ι με εργαλεία απομακρυςμζνθσ 
βοικειασ, για κζματα ςχετικά με τισ υποδομζσ ΣΠΕ όλων των τφπων εκπαιδευτικϊν και 
διοικθτικϊν μονάδων τθσ Β/κμιασ και Α/κμιασ Δ/νςθσ Εκ/ςθσ με προτεραιότθτα ςτισ ςχολικζσ 
μονάδεσ. τθν υποςτιριξθ περιλαμβάνεται θ ςυντιρθςθ  και θ αποκατάςταςθ βλαβϊν. 

β) Αναλυτικι καταγραφι αιτθμάτων και λφςεων ςε κζματα Σ και ΠΔ ςτο Πλθροφοριακό 
ςφςτθμα Helpdesk. 

γ) Σθν άμεςθ υλοποίθςθ ι τθ ςυμβολι ςτθν υλοποίθςθ ι τθν εποπτεία υλοποίθςθσ 
κεντρικϊν ςτρατθγικϊν αποφάςεων για ςχεδιαςτικζσ παρεμβάςεισ ςτισ υποδομζσ ΣΠΕ. 
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δ) Θζματα χριςθσ των εφαρμογϊν του ΠΔ.  
3. Για το λεπτομερι κακοριςμό των εργαςιϊν που εκτελοφν οι Σεχνικοί Τπεφκυνοι 

εκδίδεται από τον Τπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α., φςτερα από ειδικι ειςιγθςθ των Δ/νςεων .Ε.Π.Ε.Δ. και 
Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ςχετικόσ 
αναλυτικόσ οδθγόσ.   

 
Άρθρο 9 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ και ζναρξη ιςχφοσ 

1. Από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςθσ καταργείται θ 65854/Γ7/06 (ΦΕΚ 980  Β/25.7.2006) 
«Επιλογή και Αρμοδιότητεσ των Υπευθφνων και Τεχνικών Υπευθφνων των Κζντρων Πληροφορικήσ 
και Νζων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.» και κάκε άλλθ διάταξθ που 
ρυκμίηει κατά διαφορετικό τρόπο τα κζματα τθσ παροφςθσ. 

2. Η ιςχφσ τθσ παροφςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Κυβερνιςεωσ. 
 
Η παροφςα να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 

        

         

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ 
 

  
Εςωτερική Διανομή 
• Γραφείο Τπουργοφ 
• Γραφείο Τφυπουργοφ 
• Γραφείο Γεν. Γραμματζα 
• Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα Π/βάκμιασ - Δ/βάκμιασ Εκ/ςθσ 
• Δ/νςθ ΕΠΕΔ 
 Γραφείο Διευκφντριασ 
 Σμιμα Σ’ 
 

 


