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Π  Ρ  Ο    Κ  Λ  Η    Η  
 

 
           Ο Πξφεδξνο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηεο ηβηηαληδείνπ Δεκφζηαο ρνιήο 

Σερλψλ θαη Επαγγεικάησλ, ζε εθηέιεζε ηεο αξηζκ. 9/29-5-2020 απφθαζεο ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο .Δ..Σ.Ε. θαη πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ε ζέζε ηνπ 

Γεληθνχ Δηεπζπληή απηήο κε ηξηεηή ζεηεία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ απφ 22/6/1927 δηαηάγκαηνο (ΦΕΚ 137/η.α’/9-7-1927) «πεξί θπξψζεσο ηνπ απφ 

2/7/1926 Ν.Δ. πεξί ηδξχζεσο ηβηηαληδείνπ ρνιήο Σερλψλ θαη Επαγγεικάησλ», β) ηνπ 

απφ 30/11/1927 δηαηάγκαηνο (ΦΕΚ 296/η.α’/30-11-1927) «πεξί νξγαληζκνχ ηνπ 

Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ηβηηαληδείνπ ρνιήο Σερλψλ θαη Επαγγεικάησλ» θαη αθνχ 

έιαβε ππφςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 3 ηνπ Ν. 708/77 (ΦΕΚ 274/η.α’/22-9-

1977) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 20 ηνπ Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 

136/η.α’/23-6-98), ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 24 πεξ. β ηνπ Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/η.α’/28-6-

2002) θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4403/2016 ΦΕΚ 125/η.Α’/7-7-2016), πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ επηινγή – δηνξηζκφ επί ηξηεηή ζεηεία ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή ηνπ 

ηβηηαληδείνπ Κνηλσθεινχο Ιδξχκαηνο κε ηελ επσλπκία ηβηηαλίδεηνο Δεκφζηα ρνιή 

Σερλψλ θαη Επαγγεικάησλ Ν.Π.Δ.Δ. (.Δ..Σ.Ε.), 

 

Π  ρ  ο  σ  κ  α  λ  ε  ί 
 
 

Σνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ πιήξσζε ηεο παξαπάλσ ζέζεο λα ππνβάινπλ αίηεζε 

κε πιήξεο βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη φ,ηη παξαθάησ αλαθέξεηαη, ζην Σκήκα 

Πξνζσπηθνχ ηεο ηβηηαληδείνπ Δεκφζηαο ρνιήο Σερλψλ θαη Επαγγεικάησλ, πνπ 

εδξεχεη ζηελ Καιιηζέα νδφο Θεζζαινλίθεο 151, κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο. 

Δηεπθξηλίδεηαη φηη Γεληθφο Δηεπζπληήο ηεο ηβηηαληδείνπ Δεκφζηαο ρνιήο Σερλψλ θαη 

Επαγγεικάησλ δηνξίδεηαη επί ηξηεηή ζεηεία εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο έρεη δεθαεηή 

ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζηε δεκφζηα δεπηεξνβάζκηα θαη/ή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
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χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή 

απαηηνχληαη: 

α) Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Ε.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ηεο αιινδαπήο. 

β) Εκπεηξία ζηε δηεχζπλζε Οξγαληζκψλ ή Τπεξεζηψλ θαη γλψζε ηεο ειιεληθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

γ) Γλψζεηο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

δ) Γλψζε ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξννπηηθψλ, κε ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο θαη γλψζε 

πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

ε) Πξναηξεηηθή επαξθή γλψζε κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο, απφ απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Επξσπατθή Έλσζε. 

Ωο πξφζζεηα πξνζφληα γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γεληθνχ Δηεπζπληή ηεο ηβηηαληδείνπ 

Δεκφζηαο ρνιήο Σερλψλ θαη Επαγγεικάησλ ζπλππνινγίδνληαη: 

Ι) Δηδαθηνξηθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ 

δηάξθεηαο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλνο ηεο αιινδαπήο ζε αληηθείκελα ζπλαθή ζηηο 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο α), β), γ), δ) ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ. 

ΙΙ) Γλψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Εθπαίδεπζε. 

Η ηειηθή επηινγή – πξφηαζε γηα ηνλ Γεληθφ Δηεπζπληή, ηνλ δηνξηζκφ ηνπ νπνίνπ ηειηθά 

ζα απνθαζίζεη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, γίλεηαη 

απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ηβηηαληδείνπ Δεκφζηαο ρνιήο Σερλψλ θαη 

Επαγγεικάησλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή αξρηθή πξφηαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο 

(Ε.Ε.).  Η δηαδηθαζία ηεο θξίζεο έρεη σο εμήο: α) αμηνινγνχληαη ηα πξνζφληα ησλ 

ππνςεθίσλ (ηππηθά θαη νπζηαζηηθά), φπσο παξαπάλσ αλαθέξεηαη θαη αζθαιψο 

απνδεηθλχνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαη θαηάζεζε επίζεκσλ εγγξάθσλ θαη κε ηελ 

επηζήκαλζε φηη νπδέλ ζηνηρείν θαη νπδεκία αλαθνξά ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 

ιακβάλεηαη ππφςε αλ δελ απνδεηθλχεηαη κε επίζεκν έγγξαθν θαη β) ζπλεθηηκψληαη θαη 

ζπλππνινγίδνληαη ηπρφλ κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ ζρεηηθά κε ηε Δηνίθεζε θαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ε επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ν 

Νφκνο νξίδεη, θαζψο θαη  ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ησλ ππνςεθίσλ.  

 

Με εληνιή ηνπ Δ.. ηεο .Δ..Σ.Ε. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο 

ηνπ Ιδξχκαηνο 

 
 

Γεψξγηνο Κνηνληάο 
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