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   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 
 

 

            Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας 
Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων σε εκτέλεση της αριθ. 12/27-6-2018 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και των αριθμ. 140/11-7-2018, 143/18-
7-2018, 157/13-9-2018 και 175/28-9-2018 αποφάσεων της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και προκειμένου να πληρωθεί η θέση Διευθυντή 
Κε.Δι.Βι.Μ.2 της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. σύμφωνα α) με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 
27 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) και ειδικότερα της παρ. 3, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 παρ. 2, περ. στ’ του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 
10/Α’) και ισχύει: «Ο διευθυντής που προΐσταται του προσωπικού των ΣΕΚ, 
ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ είναι επιστημονικός−παιδαγωγικός και οικονομικός 
υπεύθυνος των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ, είναι αρμόδιος για τα θέματα που 
αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτών. Διευθυντής 
ορίζεται εκπαιδευτικός της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 
και Δια Βίου Μάθησης με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο 
σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οκταετή, τουλάχιστον, 
εκπαιδευτική υπηρεσία και σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα 
στη μη τυπική εκπαίδευση, να γνωρίζει πολύ καλά τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες εργασίας της περιοχής του, να διαθέτει 
σχετική τεχνογνωσία από τη συμμετοχή στην παιδαγωγική − παραγωγική − 
επιχειρηματική δραστηριότητα του τόπου του», β) τα με αριθμ. πρωτ. 
8980/24-7-2014 και Κ1/130703/1-8-2017 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας 
Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
       Διευκρινίζεται ότι θα συνεκτιμηθούν/συνυπολογισθούν  τα παρακάτω: 

1. Τα τυπικά προσόντα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) και η 
επιμόρφωση. 

2. Η υπηρεσιακή κατάσταση πέραν της οκταετίας (διδακτική εμπειρία, 
διοικητική εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση). 



3. Η επαγγελματική εμπειρία. 
4. Άλλα προσόντα (ξένες γλώσσες, γνώση χειρισμού Η/Υ). 
5. Ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, ΑμΕΑ κ.λπ.). 
6. Κατάθεση εργασίας ή σχετικού σχεδίου για την δυναμική ανάπτυξη του 

Κε.Δι.Βι.Μ.2, σε σχέση με εκτέλεση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και τις 
ανάγκες εργασίας της περιοχής. 

7. Συνέντευξη για τα παραπάνω και ιδιαίτερα για το εκπαιδευτικό έργο – 
προσωπικότητα – γενική συγκρότηση. 

 
 
 

 Π ρ ο σ κ α λ ε ί  
 
 

          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, στο τμήμα Προσωπικού της 
Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., από Τετάρτη 3-10-2018 έως και Τετάρτη 10-10-2018 προκειμένου 
να γίνει η επιλογή Διευθυντή Κε.Δι.Βι.Μ.2 για το χρονικό διάστημα από της 
επιλογής μέχρι συμπληρώσεως τριετίας, όπως ο Νόμος ορίζει. 
        
 
 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής 
                           και Νόμιμος Εκπρόσωπος του Κε.Δι.Βι.Μ2                                
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Κοινοποίηση:  Δ/ντές Σχολ. Μονάδων – ΕΚ  
                          Δ/ντές  ΙΕΚ –ΚεΔιΒιΜ2 
                          Τμήμα Προσωπικού 
       Πίνακα Ανακοινώσεων 
                          Ιστοσελίδα 


