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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η αναπληρώτρια Γενική ∆ιευθύντρια της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελµάτων σε εκτέλεση της αριθ. 103/23-6-2017 απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Σ.∆.Σ.Τ.Ε. και προκειµένου να πληρωθεί η θέση ∆ιευθυντή
Πειραµατικού ΙΕΚ της Σ.∆.Σ.Τ.Ε. σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27
του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’),

Προσκαλεί
Τους ενδιαφερόµενους µόνιµους εκπαιδευτικούς του Σιβιτανιδείου Ιδρύµατος για την
πλήρωση της παραπάνω θέσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική
αίτηση µε πλήρες βιογραφικό σηµείωµα και όλα 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 Πειραµατικού ΙΕΚ για το χρονικό διάστηµα από
01/09/2017 έως και 31/08/2019.
∆ικαίωµα υποβολής σχετικής αίτησης για τη θέση του ∆ιευθυντή Πειραµατικού 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. 103/23-6-2017 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), την Υ.Α. Φ17/133423/∆4 (2628/τ.Β΄/24-82016) και το νοµικό καθεστώς που διέπει το Σιβιτανίδειο Ίδρυµα, στα κριτήρια: 1)

επιστηµονική – παιδαγωγική συγκρότηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και
διοικητική εµπειρία, 2) συµµετοχή σε καινοτόµες δράσεις σχετικές µε την Εκπαίδευση και
Κατάρτιση, 3) εµπειρία στο σχεδιασµό των διαδικασιών λειτουργίας της Κατάρτισης
(διδασκαλία, τεχνογνωσία, σύνταξη προγραµµάτων και κανονισµών σε επίπεδο ΕΟΠΠΕΠ)
και 4) γνώση και εµπειρία στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Όλα αυτά θα αξιολογηθούν

από το σχετικό φάκελο των υποψηφίων σε συνδυασµό µε προσωπική συνέντευξη µε τον
καθένα, από την Εκτελεστική Επιτροπή της Σιβιτανιδείου Σχολής.
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