Τμθμα Α' Διοικητικοφ
Προϊςτάμενοσ : ΟΥΝΤΗΟΥΔΘΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1.
2.
3.
4.

Ουντζοφδησ Απόςτολοσ

5.
6
7.

2381351467

8.
9.
10.
11.

Δαλιάνη Αναςταςία
2381351451
Σαββόγλου Θεόδωροσ
2381351452

Παραλαβι και διανομι διδακτικϊν βιβλίων, εποπτικϊν και οπτικοακουςτικϊν μζςων και βοθκθμάτων
Παρακολοφκθςθ τθσ προσ δθμοςίευςθ φλθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ
Σχολικζσ μεταβολζσ (ίδρυςθ, κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ, προαγωγι, υποβιβαςμόσ, μεταςτζγαςθ, μετονομαςία)
Εποπτεία των ιδιωτικϊν ςχολείων
Τιρθςθ των αρχείων ςχολικϊν μονάδων που καταργικθκαν
Διαχείριςθ των ψθφιακϊν υπογραφϊν
Διοικθτικι υποςτιριξθ διαγωνιςμϊν
Διαχείριςθ όλων των κεμάτων αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ που ςχετίηονται με υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων,
εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, ανταλλαγζσ και εκδρομζσ μακθτϊν
Ζλεγχοσ τθσ ιςοτιμίασ τίτλων αλλοδαπισ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
Διεκπεραίωςθ κάκε είδουσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν
Χειριςμόσ κάκε άλλου ςυναφοφσ κζματοσ

2.

Τιρθςθ του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τθ διαχείριςθ και διεκπεραίωςθ τθσ αλλθλογραφίασ τθσ Διεφκυνςθσ
Διαχείριςθ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (email ) τθσ Διεφκυνςθσ

1.

Υποςτιριξθ πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν τμιματοσ Α' Διοικθτικοφ

1.

Τμθμα Β' Οικονομικοφ
Προϊςτάμενοσ : ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΙΟ
1.
Λαμπρίδησ Αιανάςιοσ

2.
3.
4.

2381351464

Ίτςκοσ Δημθτριοσ

5.
6.
1.
2.
3.

5.
6.

Ζλεγχο των δαπανϊν μεταφοράσ μαθητϊν
Μζριμνα για την παροχή τηλεφωνικϊν και ηλεκτρονικϊν ςυνδζςεων
Παραλαβή και διάθεςη των πάςησ φφςεωσ υλικϊν και μζςων
Ζλεγχο και την υποβολή δικαιολογητικϊν για την εκκαθάριςη κάθε είδουσ δαπάνησ, με την επιφφλαξη των διατάξεων
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
χολικά Γεφματα
Χειριςμόσ κάθε άλλου ςυναφοφσ θζματοσ

1.

Ζκδοςη των πράξεων μετακίνηςησ των εκπαιδευτικϊν και των διοικητικϊν υπαλλήλων τησ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ

4.

2381351465

Λυμπάρησ Ευάγγελοσ Μακαμτζθσ Ευριπίδησ

2381351466
Πρωτίδου Όλγα

2381351459

Χορήγηςη Μ.Κ. ςτο πάςησ φφςεωσ προςωπικό αρμοδιότητασ τησ Διεφθυνςησ,
υγκζντρωςη και επεξεργαςία των απαραίτητων ςτοιχείων για τη ςφνταξη του προχπολογιςμοφ τησ Διεφθυνςησ, την
παρακολοφθηςη και εκτζλεςη αυτοφ και την ςφνταξη του απολογιςμοφ τησ
Σακτοποίηςη χρηματικϊν ενταλμάτων προπληρωμήσ για δαπάνεσ αρμοδιότητασ τησ Διεφθυνςησ
Εν γζνει ςτήριξη των υπηρεςιϊν και υπηρεςιακϊν ςυμβουλίων τησ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ ςε οικονομικήσ φφςεωσ
θζματα
Καταβολή μη μιςθολογικϊν παροχϊν
Ζκδοςη αποφάςεων δζςμευςησ πιςτϊςεων και την τήρηςη και ενημζρωςη Μητρϊου Δεςμεφςεων

2.
3.

φνταξη των καταςτάςεων εξόδων κίνηςησ εκτόσ ζδρασ και μζριμνα για την αποςτολή τουσ ςτισ αρμόδιεσ
Δημοςιονομικζσ Τπηρεςίεσ Εποπτείασ και Ελζγχου του Γενικοφ Λογιςτηρίου του Κράτουσ (ΔΤΕΕ), με την επιφφλαξη
των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
Χειριςμόσ κάθε άλλου ςυναφοφσ θζματοσ

1. Διαδικαςίεσ πρόςληψησ και διαχείριςησ πάςησ φφςεωσ προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου
2. Αναπληρωτζσ ΕΠΑ – ΠΔΕ – Σ.Π.
3. Μιςθοδοςία αναπληρωτϊν

Τμθμα Γ' Προςωπικοφ
Προϊςτάμενοσ : ΑΠΟΤΝΣΗΟΓΛΟΤ ΣΑΤΡΟ
Σαπουντζόγλου Σταφροσ

2381351456

Παραςκευοποφλου Γεωργία

2381351457
Τόλκα Αικατερίνη

2381351458
Πατςιάνη Αικατερίνη

2381351460

1. Διοικητική και γραμματειακή υποςτήριξη τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ
2. Κατανομή του προςωπικοφ και την εν γζνει ςτελζχωςη των επιμζρουσ τμημάτων τησ Διεφθυνςησ
3. Χειριςμόσ κάθε άλλου ςυναφοφσ θζματοσ
1.
2.
3.
4.

Ζκδοςη των διοικητικϊν πράξεων για τη χορήγηςη αδειϊν ςτο πάςησ φφςεωσ προςωπικό τησ Διεφθυνςησ
Διεκπεραίωςη των διαδικαςιϊν παραπομπήσ υπαλλήλων ςε υγειονομικζσ επιτροπζσ
Μζριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προςωπικοφ
Εφαρμογή του πειθαρχικοφ δικαίου ςτο πάςησ φφςεωσ προςωπικό αρμοδιότητασ τησ Διεφθυνςησ

1. Διαδικαςίεσ πρόςληψησ και διαχείριςησ πάςησ φφςεωσ προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου
2. Αναπληρωτζσ ΕΠΑ – ΠΔΕ – Σ.Π.
1. Διοικητική υποςτήριξη τησ λειτουργίασ του υπηρεςιακοφ ςυμβουλίου που λειτουργεί ςτη Διεφθυνςη
2. Διοικητική υποςτήριξη των διαδικαςιϊν επιλογήσ ςτελεχϊν τησ εκπαίδευςησ
3. Τποςτήριξη των διαδικαςιϊν εκλογήσ των αιρετϊν εκπροςϊπων ςτα υπηρεςιακά ςυμβοφλια
Καταγραφή των κενϊν και πλεοναςμάτων εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότητασ τησ Διεφθυνςησ
4.
5. Μεταθζςεισ – Αποςπάςεισ μονίμων εκπαιδευτικϊν

Μπιτουλιάνου Αιηνά

2381351461
Καραιάνου Αικατερίνη

1. Διοικητική υποςτήριξη τησ λειτουργίασ του υπηρεςιακοφ ςυμβουλίου που λειτουργεί ςτη Διεφθυνςη
2. Επαλήθευςη γνηςιότητασ τίτλων ςπουδϊν και ςτοιχείων Π.Μ
3. Ενημζρωςη δεδομζνων ςτην ηλεκτρονική εφαρμογή edata
1. Διοικητική υποςτήριξη τησ λειτουργίασ του υπηρεςιακοφ ςυμβουλίου που λειτουργεί ςτη Διεφθυνςη

2381351462
Αιαναςιάδου Γεωργία

2381351463

1. Σήρηςη των ατομικϊν υπηρεςιακϊν φακζλων του εκπαιδευτικοφ και διοικητικοφ προςωπικοφ τησ Διεφθυνςησ
2. Διαχείριςη και διεκπεραίωςη τησ αλληλογραφίασ τησ Διεφθυνςησ

Μπάπκα Αιηνά

Θζματα υπηρεςιακήσ κατάςταςησ και υπηρεςιακϊν μεταβολϊν των εκπαιδευτικϊν και των διοικητικϊν υπαλλήλων
1. αρμοδιότητασ τησ οικείασ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ, ςφμφωνα με τισ αρμοδιότητεσ που προκφπτουν από την κείμενη νομοθεςία

2381351469

Διαδικαςίεσ λφςησ τησ υπαλληλικήσ ςχζςησ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και τη διεκπεραίωςη των διαδικαςιϊν και την
2. ςφνταξη των φακζλων με τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά για τη ςυνταξιοδότηςη υπαλλήλων

Βεκίδου Μαρία

Σήρηςη των ατομικϊν υπηρεςιακϊν φακζλων του εκπαιδευτικοφ και διοικητικοφ προςωπικοφ τησ Διεφθυνςησ

Τμήμα Δ' Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Αναπλ. Προϊςτάμενοσ : ΠΑΡΣΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΑΙΟ
1.
2.
3.
4.
Παρτσανάκης Ειρηναίος

5.
6.

2381351450

7.
8.

Τπεφκυνοσ Myschool
Ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ Διεφκυνςθσ
Δθμιουργία, οργάνωςθ και ςυντιρθςθ βάςεων δεδομζνων
Καταςκευι, ςυντιρθςθ, διαχείριςθ ιςτοτόπου και τθν παροχι υπθρεςιϊν επιπζδου 1 ζωσ 4 μζςω αυτοφ
Παρακολοφκθςθ, αναβάκμιςθ και τεχνικι υποςτιριξθ των υπολογιςτικϊν και δικτυακϊν υποδομϊν τθσ Διεφκυνςθσ
Εκπαίδευςθσ
Ψθφιοποίθςθ και αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν
Τλοποίθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ εγγράφων πλθροφοριϊν και
δεδομζνων του δθμόςιου τομζα
Μζριμνα για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν αςφαλείασ των δεδομζνων και των δικτφων

9. Ενθμζρωςθ και διαχείριςθ μθτρϊου ψθφιακισ υποδομισ
Λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Τπουργείου και λοιπϊν φορζων του δθμοςίου που χειρίηονται τα
10.
επιμζρουσ τμιματα τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ
11. υλλογι και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
12. Χειριςμόσ κάκε άλλου ςυναφοφσ κζματοσ

Καϊλόγλου Αντώνιος

2381351468

1. Χειριςτισ Myschool
Λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Τπουργείου και λοιπϊν φορζων του δθμοςίου που χειρίηονται τα
2.
επιμζρουσ τμιματα τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ
3. υλλογι και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
4. Χειριςμόσ κάκε άλλου ςυναφοφσ κζματοσ

Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Προϊςταμζνη : ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

1. Ζγκριςη εβδομαδιαίων ωρολόγιων προγραμμάτων

Ευθυμιάδου Σεβαστή

2381351454

2381351455

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Θζματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτηςησ και αξιολόγηςησ μαθητών
Εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδαςκαλίασ
Θζματα ειδικήσ αγωγήσ
Ζγκριςη κατ’ οίκον διδαςκαλίασ
Εφαρμογή προγραμμάτων Ενιςχυτικήσ Διδαςκαλίασ και τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχήσ
Θζματα διαχείρηςησ λειτουργίασ ςχολικών μονάδων εν μζςω πανδημίασ
Θζματα εκπαίδευςησ παιδιών προςφφγων
Θζματα υγιεινήσ και αςφάλειασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ
Θζματα λειτουργίασ των μαθητικών κοινοτήτων
Διεξαγωγή μαθητικών διαγωνιςμών
Εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, ςχολικών δραςτηριοτήτων και καινοτόμων δράςεων
Διαίρεςη τάξεων ςε τμήματα
Χειριςμόσ κάθε άλλου ςυναφοφσ θζματοσ
Θζματα λειτουργίασ ολοήμερων ςχολείων
Εποπτεία λειτουργίασ ςχολικών βιβλιοθηκών
Θζματα Παρατηρητηρίου Διαχείριςησ Κρίςεων και Κυκλοφοριακήσ Αγωγήσ

