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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελµάτων σε εκτέλεση της αριθ. 102/23-6-2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Σ.∆.Σ.Τ.Ε. και προκειµένου να πληρωθεί η θέση του ∆ιευθυντή ΙΕΚ της Σ.∆.Σ.Τ.Ε.
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/17-92013).

Προσκαλεί
Τους ενδιαφερόµενους για την πλήρωση της παραπάνω θέσης να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση µε πλήρες βιογραφικό σηµείωµα και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού της Σ.∆.Σ.Τ.Ε., µέσα σε προθεσµία
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της αναρτήσεως της παρούσας στον πίνακα
ανακοινώσεων της Σ.∆.Σ.Τ.Ε. προκειµένου να γίνει η επιλογή ∆ιευθυντή ΙΕΚ για το χρονικό
διάστηµα από 01/09/2017 έως και 31/08/2019.
∆ικαίωµα υποβολής σχετικής αίτησης για τη θέση του ∆ιευθυντή ΙΕΚ της Σ.∆.Σ.Τ.Ε.,
έχουν εν ενεργεία µόνιµοι εκπαιδευτικοί της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελµάτων, µε πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµο τίτλο σπουδών της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον 15 έτη, οι οποίοι θα
αξιολογηθούν, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην αριθ. 93/15-5-2015 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σ.∆.Σ.Τ.Ε. σε συνδυασµό µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου
27 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/17-9-2013), στα κριτήρια:

Α. Επιστηµονική - Παιδαγωγική Συγκρότηση
1. Εκπαίδευση – Τυπικά Προσόντα (έως 7 µονάδες)

Α. ∆ιδακτορικό

5

Β. Μεταπτυχιακό

3

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει ∆ιδακτορικό δίπλωµα και
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαµβάνει κατά ανώτατο όριο 5 µονάδες.

Γ. ∆εύτερο πτυχίο

2

εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για τον διορισµό ή δεν αποτέλεσε
προϋπόθεση για απόκτηση πτυχίου το οποίο χρησιµοποιήθηκε για
διορισµό.

2. Επιµόρφωση (έως 3,5 µονάδες)
α. Επιµόρφωση σε θέµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης

1,5

(0,25 µόρια ανά 25 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 1,5)

β. Στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (εκτός θεµάτων
κατάρτισης) (0,25 µόρια ανά 25 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 1)
γ. Επιµόρφωση στη ∆ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

1
1

(0,25 µόρια ανά 25 ώρες, µε µέγιστο αριθµό µορίων 1)

3. Άλλα προσόντα (έως 1,5 µονάδες)
α. Πιστοποιηµένη επιµόρφωση/γνώση στις Τ.Π.Ε. :
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 δεν µοριοδοτούνται.
β. Πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας (µε τίτλο
επιπέδου Β2: 0,5 µονάδα)
(Πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτλο επιπέδου ανώτερου
του Β2: 1 µονάδα).

0,5
0,5
έως

1,0

Β. Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εµπειρία
4. ∆ιδακτική εµπειρία (5,5 µονάδες)

α. Σε I.E.K. (0,25 µόρια ανά 100 ώρες διδασκαλίας, µε µέγιστο αριθµό
µορίων 2,5)

β. Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Ι.Ε.Κ.) (0,15 µόρια ανά 100 ώρες
διδασκαλίας, µε µέγιστο αριθµό µορίων 1)

γ. Στην τυπική εκπαίδευση (1 µόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 15ετίας,
µε µέγιστο αριθµό µορίων 2)

2,5
1
2

5. ∆ιοικητική Εµπειρία στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση (έως 9 µονάδες)

Α. ∆ιοικητική Εµπειρία
∆ιευθυντής σε Ι.Ε.Κ. (0,5 µόρια ανά σχολικό έτος, µε µέγιστο
αριθµό µορίων 3)

3

Αν. ∆ιευθυντής-Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. (0,5 µόριο ανά σχολικό 1,5
έτος, µε µέγιστο αριθµό µορίων 1,5)
∆ιευθυντής στην τυπική εκπαίδευση (0,5 µόριο ανά σχολικό 2,5
έτος, µε µέγιστο αριθµό µορίων 2,5)
Υποδιευθυντής στην τυπική εκπαίδευση (0,5 µόριο ανά
σχολικό έτος, µε µέγιστο αριθµό µορίων 1)

1

Β. ∆ιοικητική Προϋπηρεσία
∆ιοικητική Υπηρεσία σε δοµές Επαγγελµατικής
Κατάρτισης
. (0,50 µόρια ανά σχολικό έτος, µε µέγιστο αριθµό µορίων 1)

1

Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν µοριοδοτείται αθροιστικά. Χρόνος υπηρεσίας µεγαλύτερος
του εξαµήνου θεωρείται ως ολόκληρο έτος ενώ µικρότερος του εξαµήνου δεν υπολογίζεται.

Γ. Συµβολή στο εκπαιδευτικό έργο - Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση
6. Συµβολή στο εκπαιδευτικό έργο - Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση:
(έως 6 µονάδες).
Το ανωτέρω κριτήριο εκτιµάται µε βάση συνέντευξη, σύµφωνα µε την απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε αριθµ. 93/15-5-2015 και το Ν. 4186/2013.
Στα

δικαιολογητικά,

που

υποβάλλονται

από

τον

υποψήφιο

θα

πρέπει

να

προσδιορίζεται µε σαφήνεια ο επιµορφωτικός φορέας (δηµόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείµενο
της επιµόρφωσης, το χρονικό διάστηµα πραγµατοποίησης της επιµόρφωσης και η διάρκειά
της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιµόρφωση δεν µοριοδοτείται. Ώρες
που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση µπορούν να αποδειχθούν µε την προσκόµιση
του προγράµµατος της επιµόρφωσης.
Επιµόρφωση προερχόµενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαµηνιαία µαθήµατα
τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., Πανεπιστήµια, ΑΣΠΑΙΤΕ, ∆ιδασκαλεία) και τα οποία είναι
προαπαιτούµενα για εξοµοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου δεν
λαµβάνεται υπόψη.
∆ΕΝ γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιµόρφωσης µε Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του
υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιµης αντιµετώπισης των υποψηφίων.
Η παρουσία στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη
αποκλείονται αυτόµατα από τη διαδικασία επιλογής. Καµία βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο δε γίνεται δεκτό από την επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
Οι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν για το χώρο και το χρόνο της συνέντευξης µε σχετική
ανακοίνωση.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας µοριοδότησης των φακέλων και συνεντεύξεων
θα αναρτηθεί προσωρινός πίνακας στον πίνακα ανακοινώσεων της Σ∆ΣΤΕ.
Τυχόν ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας ή ιεραρχικές προσφυγές υποβάλλονται στη
∆ιοίκηση της Σ∆ΣΤΕ µόνο µία φορά µέσα στην αποκλειστική προθεσµία δύο (2) ηµερών,
από την επόµενη της ανάρτησης του προσωρινού αξιολογικού πίνακα επιλογής στον πίνακα
ανακοινώσεων της Σ∆ΣΤΕ.
Εάν η τελευταία ηµέρα της ανωτέρω διήµερης προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων
είναι Σάββατο ή άλλη ηµέρα αργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσµία
παρατείνεται µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την αργία.
Ενστάσεις, που περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσµίας θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται.
Η αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια
Μαρία Σταθάκη
Κοινοποίηση: ∆/ντές Σχολ. Μονάδων - ΕΚ - ΙΕΚ – Κε∆ιΒιΜ2
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Τµήµα Προσωπικού
Πίνακα Ανακοινώσεων
Ιστοσελίδα

