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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Με την υπ’ αριθµόν 74/20-01-2017 απόφαση του ∆.Σ. του Σιβιτανιδείου 
Ιδρύµατος προκηρύσσεται η πρόσληψη εκπαιδευτών µε ωριαία αντιµισθία στο 
Πειραµατικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου 
Σχολής, που ιδρύθηκε πρόσφατα (ΦΕΚ 2628/τ.Β΄/24-8-2016). Η προκήρυξη 
γίνεται για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του εαρινού εξαµήνου του 
έτους κατάρτισης 2016 – 2017, που αρχίζει την 16-02-2017 και τελειώνει στις 
30-06-2017. 

Οι υποψήφιοι, που θα προσληφθούν, ως ωροµίσθιοι θα καλύψουν 
διδακτικές ανάγκες των παρακάτω µαθηµάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών 
και µικτών) των συγκεκριµένων (πιλοτικών) ειδικοτήτων, που  θα  
λειτουργήσουν στο Πειραµατικό Ι.Ε.Κ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να 
τροποποιεί τις ειδικότητες του ως άνω ΙΕΚ, καθώς και να αποφασίζει για τα 
ειδικότερα θέµατα, που σχετίζονται µε τη λειτουργία και τη ∆ιεύθυνσή του. 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ, ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ISO), ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ 

 

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ» 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ & ΥΦΑΝΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΤΡΑΣ 
 

«∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ»     
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ι: ΠΗΓΕΣ, ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
ΘΕΣΜΟΙ, REPORTING, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ, ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 
ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ, ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, DIGITAL COPYWRITING, 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
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∆ικαίωµα  υποβολής σχετικής  αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και 
οι απασχολούµενοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο  δηµόσιο ή ιδιωτικό 
τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 και µε την προϋπόθεση να 
κατέχουν: 
Α) Πτυχίο ή δίπλωµα σχολών ή τµηµάτων τριτ/θµιας εκπαίδευσης ή ΑΣΕΤΕΜ 
- ΣΕΛΕΤΕ της ηµεδαπής ή  ισότιµο της αλλοδαπής, 
Β) ∆ίπλωµα ΙΕΚ µε πτυχίο πιστοποίησης. 
Γ) Πτυχίο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου, τεχνικού επαγγελµατικού λυκείου 
(Τ.Ε.Λ.) ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής (Τ.Ε.Σ.) ή τεχνικού 
επαγγελµατικού εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή επαγγελµατικού λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) 
ή επαγγελµατικής σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ή ισότιµο της ηµεδαπής ή ισότιµο της 
αλλοδαπής,  
∆) Εµπειροτεχνίτες και επαγγελµατίες  

Η επιλογή των εκπαιδευτών και µε βάση την αριθµ. Φ17/133423/∆4 
Υπουργική απόφαση, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2628/τ.β΄/24-5-2016,  
και προβλέπει την ίδρυση του Πειραµατικού ΙΕΚ θα γίνει µε απόφαση 
του ∆.Σ., σύµφωνα α) µε τον οργανισµό του Σιβιτανιδείου Ιδρύµατος, β) 
τον κανονισµό λειτουργίας του ΙΕΚ της Σ.∆.Σ.Τ.Ε. καθώς και γ) µε τις 
ειδικές διατάξεις που διέπουν το Σιβιτανίδειο Ίδρυµα, ως αυτοτελές και 
αυτοδιοικούµενο. Συνεκτιµώνται:  
α) Η εργασιακή εµπειρία, 
β) Η διδακτική εµπειρία,  
γ) Η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο των µαθηµάτων που επιθυµούν να 
διδάξουν, 
δ) Οι συναφείς µε το αντικείµενο µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι 
σπουδών,  
ε) Η αποδεδειγµένη ανεργία, 
στ) Κοινωνικά κριτήρια,  
ζ) Τυχόν λοιπά  προσόντα που δεν αναφέρονται παραπάνω και τα οποία, 
όµως, εκτιµώνται από το ∆.Σ. ότι συντελούν στην κατά το αρτιότερο 
επαγγελµατική κατάρτιση των σπουδαστών και στην αποτελεσµατικότερη 
λειτουργία του Πειραµατικού ΙΕΚ της Σ.∆.Σ.Τ.Ε.  

Επισηµαίνεται ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών, από το βασικό έως το 
διδακτορικό, πρέπει να είναι συναφείς µε το αντικείµενο που αιτούνται 
να διδάξουν οι εκπαιδευτές, µε ευθύνη των ιδίων και της ∆ιεύθυνσης του 
Πειραµατικού Ι.Ε.Κ. Η συνάφεια των τίτλων σπουδών των υποψηφίων 
εκπαιδευτών ελέγχεται από την Ε.Ε. µε εισήγηση της Επιτροπής 
αξιολόγησης. 

Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από  
επίσηµες µεταφράσεις του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και  
αναγνώριση ισοτιµίας από τα οικεία όργανα. 
 Για τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τοµέα απαιτείται 
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 
του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος 
της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυµίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. 
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Για  τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτείται βεβαίωση της  αρµόδιας 
∆.Ο.Υ., στην οποία θα  αναγράφεται ο χρόνος άσκησης του συγκεκριµένου 
επαγγέλµατος ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 
1599/1986 ότι εκτέλεσε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε 
το αντικείµενο της εµπειρίας.  

Για τους µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα απαιτείται µόνο βεβαίωση του 
αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που 
παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.  

Η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες 
βιογραφικό σηµείωµα και φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
 Όσοι από τους ενδιαφερόµενους επιλεγούν θα  υπογράψουν  σχετική 
σύµβαση, στην οποία θα ορίζονται, εκτός των άλλων, οι  ώρες απασχόλησης 
και αποζηµίωσής τους, καθώς και υποχρεώσεις αυτών έναντι της ∆ιοίκησης 
του Ι.Ε.Κ.  
 Καλούνται  όσοι  έχουν τα  τυπικά προσόντα και επιθυµούν να κριθούν 
για πρόσληψη ως ωροµίσθιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν από 
23-01-2017 µέχρι και 27-01-2017 σχετική έντυπη αίτηση, καθώς και όλα τα  
αποδεικτικά των προσόντων τους, δικαιολογητικά, Γραµµατεία Πειραµατικού 
ΙΕΚ Σ∆ΣΤΕ. Το Τµήµα θα δέχεται τις αιτήσεις και θα χορηγεί τα σχετικά 
έντυπα τις εργάσιµες ηµέρες και ώρα 09:00 - 14:00. 

Γνωστοποιείται και διευκρινίζεται ότι: α) εάν δεν συµπληρωθεί ο 
απαιτούµενος κατά νόµο αριθµός καταρτιζοµένων δεν θα είναι κατ΄ αρχήν 
δυνατή η λειτουργία του τµήµατος. Σε κάθε περίπτωση προς τούτο θα 
αποφασίζει το ∆.Σ. της Σ.∆.Σ.Τ.Ε. και β) οι ίδιοι υποψήφιοι οφείλουν να 
παρακολουθούν και να λάβουν γνώση των αποτελεσµάτων αναφορικά µε τις 
προσλήψεις στον πίνακα ανακοινώσεων του Πειραµατικού ΙΕΚ, που θα 
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆.Σ. της Σ.∆.Σ.Τ.Ε. (Ισόγειο, αριστερά της κεντρικής εισόδου). ∆ε γίνεται 
ειδική γνωστοποίηση σε κάθε υποψήφιο. 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕ∆ΙΒΙΜ2 Σ∆ΣΤΕ 
Ασκούσα και καθήκοντα Υποδιευθύντριας 

Πειραµατικού ΙΕΚ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Εσωτερική διανοµή: Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
                                Προϊσταµένη Προσωπικού 
                                Προϊστάµενος Λογιστικού 
                                Πίνακας ανακοινώσεων 
                                 Ιστοσελίδα 
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