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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ηβηηαληδείνπ Γεκόζηαο ρνιήο Σερλώλ θαη 

Δπαγγεικάησλ ζε εθηέιεζε ηεο αξηζ. 176/28-9-2018 απόθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 

ηεο .Γ..Σ.Δ. θαη πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ε ζέζε ηνπ Τποδιευθυνηή ΙΔΚ ηεο .Γ..Σ.Δ. 

ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193/η.Α’/17-9-

2013), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

Π ρ ο ζ κ α λ ε ί 

 

Σνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηελ πιήξσζε ηεο παξαπάλσ ζέζεο λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο, ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε κε πιήξεο βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά, ζηε Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ ηεο .Γ..Σ.Δ., κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο αλαξηήζεσο ηεο παξνύζαο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο 

.Γ..Σ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε επηινγή Τπνδηεπζπληή ΙΔΚ έσο  θαη 31/08/2019. 

Γηθαίσκα ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα ηε ζέζε ηνπ Τπνδηεπζπληή ΙΔΚ ηεο .Γ..Σ.Δ., έρνπλ 

ελ ελεξγεία κόληκνη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηβηηαληδείνπ Γεκόζηαο ρνιήο Σερλώλ θαη 

Δπαγγεικάησλ, κε πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ηζόηηκν ηίηιν ζπνπδώλ ηεο εκεδαπήο 

ή ηεο αιινδαπήο, νη νπνίνη ζα αμηνινγεζνύλ, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηηο αξηζ. 93/15-

5-2015 θαη 104/23-6-2017 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο .Γ..Σ.Δ. ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193/η.Α’/17-9-

2013), ζηα θξηηήξηα: 

 
Α. Επιζηημονική - Παιδαγωγική Σσγκρόηηζη 

 
1. Εκπαίδεσζη – Τσπικά Προζόνηα (έως 7 μονάδες) 

       
 

Α. Γηδαθηνξηθό       
  

5 

Β. Μεηαπηπρηαθό       
   
Σε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο θαηέρεη Γηδαθηνξηθό δίπισκα θαη 
Μεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ιακβάλεη θαηά αλώηαην όξην 5 κνλάδεο. 

3 



Γ. Γεύηεξν πηπρίν       
   
εθόζνλ δελ ήηαλ αλαγθαίν πξνζόλ γηα ηνλ δηνξηζκό ή δελ απνηέιεζε 
πξνϋπόζεζε γηα απόθηεζε πηπρίνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
δηνξηζκό. 

2 

 
2. Επιμόρθωζη(έως 3,5 μονάδες) 

 

α. Δπηκόξθσζε ζε ζέκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο   
    (0,25 κόξηα αλά 25 ώξεο, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 1,5)   
    

1,5 

β. Σηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (εθηόο ζεκάησλ 
θαηάξηηζεο) (0,25 κόξηα αλά 25 ώξεο, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 1) 

1 

γ. Δπηκόξθσζε ζηε Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδσλ   
(0,25 κόξηα αλά 25 ώξεο, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 1) 

1 

 
 
3. Άλλα προζόνηα (έως 1,5 μονάδες) 

 

α. Πηζηνπνηεκέλε επηκόξθσζε/γλώζε ζηηο Τ.Π.Δ. :  
Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ ΠΔ19 θαη ΠΔ20 δελ κνξηνδνηνύληαη. 

0,5 

β. Πηζηνπνηεκέλε γλώζε κίαο μέλεο γιώζζαο (κε ηίηιν 

επηπέδνπ Β2: 0,5 κνλάδα) 
(Πηζηνπνηεκέλε γλώζε κίαο μέλεο γιώζζαο κε ηίηιν επηπέδνπ αλώηεξνπ 
ηνπ Β2: 1 κνλάδα).  

0,5 
έσο 

1,0 

 
 

Β. Υπηρεζιακή καηάζηαζη, καθοδηγηηική και διοικηηική εμπειρία 
 
4. Διδακηική εμπειρία (4 μονάδες) 

 
 

α. Σε I.E.K. (0,25 κόξηα αλά 100 ώξεο δηδαζθαιίαο, κε κέγηζην αξηζκό   

      κνξίσλ 1,5) 
1,5 

β. Σηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ (εθηόο Ι.Δ.Κ.) (0,15 κόξηα αλά 100 ώξεο  

      δηδαζθαιίαο, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 1) 
1 

γ. Σηελ ηππηθή εθπαίδεπζε (1 κόξην αλά ζρνιηθό έηνο,  κε κέγηζην αξηζκό 

κνξίσλ 1,5) 
1,5 

 
5. Διοικηηική Εμπειρία ζηην Εκπαίδεσζη και Καηάρηιζη (έως 6 μονάδες) 

 
 

Α. Γηνηθεηηθή Δκπεηξία  

Γηεπζπληήο ζε Ι.Δ.Κ. (0,5 κόξηα αλά ζρνιηθό έηνο, κε κέγηζην 

αξηζκό κνξίσλ 2,5) 
2,5 

Αλ. Γηεπζπληήο-Υπνδηεπζπληήο Ι.Δ.Κ. (0,5 κόξην αλά ζρνιηθό 

έηνο, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 1) 
1 

Γηεπζπληήο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε (0,5 κόξην αλά ζρνιηθό 

έηνο, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 1,5) 
1,5 

Υπνδηεπζπληήο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε (0,5 κόξην αλά 

ζρνιηθό έηνο, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 0,5) 

 
0,5 

Β. Γηνηθεηηθή Πξνϋπεξεζία 
Γηνηθεηηθή Υπεξεζία ζε δνκέο Δπαγγεικαηηθήο 
Καηάξηηζεο 
. (0,25  κόξηα αλά ζρνιηθό έηνο, κε κέγηζην αξηζκό κνξίσλ 0,5) 

0,5 

Η παξάιιειε άζθεζε θαζεθόλησλ δελ κνξηνδνηείηαη αζξνηζηηθά. Φξόλνο ππεξεζίαο κεγαιύηεξνο 
ηνπ εμακήλνπ ζεσξείηαη σο νιόθιεξν έηνο ελώ κηθξόηεξνο ηνπ εμακήλνπ δελ ππνινγίδεηαη. 

 



Γ. Σσμβολή ζηο εκπαιδεσηικό έργο - Προζωπικόηηηα - γενική ζσγκρόηηζη 
 
6. Σσμβολή ζηο εκπαιδεσηικό έργο - Προζωπικόηηηα - γενική ζσγκρόηηζη: 

(έως 6 μονάδες). 
    Τν αλσηέξσ θξηηήξην εθηηκάηαη κε βάζε ζπλέληεπμε, ζύκθσλα κε ηηο 

πξναλαθεξόκελεο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ην Ν. 
4186/2013.  

 
         ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ππνβάιινληαη από ηνλ ππνςήθην ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη 

κε ζαθήλεηα ν επηκνξθσηηθόο θνξέαο (δεκόζηνο ή ηδησηηθόο), ην αληηθείκελν ηεο 

επηκόξθσζεο, ην ρξνληθό δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο επηκόξθσζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο 

απνθιεηζηηθά ζε ώξεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε επηκόξθσζε δελ κνξηνδνηείηαη. Ώξεο πνπ 

δελ αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθή βεβαίσζε κπνξνύλ λα απνδεηρζνύλ κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο επηκόξθσζεο. 

         Δπηκόξθσζε πξνεξρόκελε από εθπαηδεπηηθέο ελόηεηεο ή εμακεληαία καζήκαηα ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο (π.ρ. Δ.Α.Π., Παλεπηζηήκηα, ΑΠΑΙΣΔ, Γηδαζθαιεία) θαη ηα νπνία είλαη 

πξναπαηηνύκελα γηα εμνκνίσζε, εμεηδίθεπζε, απόθηεζε πηπρίνπ ή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ δελ 

ιακβάλεηαη ππόςε. 

         ΓΔΝ γίλεηαη απνδεθηή ε επηβεβαίσζε σξώλ επηκόξθσζεο κε Τπεύζπλεο Γειώζεηο ηνπ 

ππνςεθίνπ, ζην πιαίζην ηεο ηζόηηκεο αληηκεηώπηζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

       Η παξνπζία ζηε ζπλέληεπμε είλαη ππνρξεσηηθή. Όζνη δελ πξνζέξρνληαη ζηε ζπλέληεπμε 

απνθιείνληαη απηόκαηα από ηε δηαδηθαζία επηινγήο. Κακία βεβαίσζε ή νπνηνδήπνηε άιιν 

έγγξαθν δε γίλεηαη δεθηό από ηελ επηηξνπή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. 

      Οη ππνςήθηνη ζα ελεκεξσζνύλ γηα ην ρώξν θαη ην ρξόλν ηεο ζπλέληεπμεο κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε.  

       Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κνξηνδόηεζεο ησλ θαθέισλ θαη ζπλεληεύμεσλ ζα 

αλαξηεζεί πξνζσξηλόο πίλαθαο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο ΓΣΔ. 

       Σπρόλ ελζηάζεηο, αηηήζεηο ζεξαπείαο ή ηεξαξρηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηε Γηνίθεζε 

ηεο ΓΣΔ κόλν κία θνξά κέζα ζηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2) εκεξώλ, από ηελ 

επόκελε ηεο αλάξηεζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αμηνινγηθνύ πίλαθα επηινγήο ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηεο ΓΣΔ. 

       Δάλ ε ηειεπηαία εκέξα ηεο αλσηέξσ δηήκεξεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ 

είλαη άββαην ή άιιε εκέξα αξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ, ηόηε ε πξνζεζκία 

παξαηείλεηαη κέρξη θαη ηελ πξώηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αξγία. 

       Δλζηάζεηο, πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ 

πξνζεζκίαο ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. 

                                                                Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Δ. 
                                                    
 

                                                                    Γεώξγηνο Κνηνληάο 
 
Κοινοποίηζη:  Γ/ληέο ρνι. Μνλάδσλ - ΔΚ - ΙΔΚ – ΚεΓηΒηΜ2 
                          Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ - Σκήκα Πξνζσπηθνύ 
        Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ 

      Ιζηνζειίδα 


