
ΘΕΗ  ΠΡΩΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

(Θέση Προαγωγής) 
 
Η μιζθοδοηική κλίμακα ηηρ θέζηρ είναι Α14

(ΙΙ)
: €41810, 43611, 45412, 47213, 49014, 50815, 52616, 54417, 56218.  Σηο 

μιζθό αςηό πποζηίθενηαι οι οποιεζδήποηε γενικέρ αςξήζειρ πος εγκπίνονηαι με νομοθεζία.  Επιπλέον, καηαβάλλεηαι 
ηιμαπιθμικό επίδομα, ζύμθωνα με ηο ποζοζηό πος εγκπίνεηαι από ηην Κςβέπνηζη από καιπό ζε καιπό. 
 
Σύμθωνα με ηο ιζσύον Σσέδιο Υπηπεζίαρ ηηρ θέζηρ, ηα καθήκονηα και οι εςθύνερ, καθώρ και ηα απαιηούμενα πποζόνηα 
έσοςν ωρ εξήρ: 

 
2. Κ α θ ή κ ο ν η α  κ α ι  Ε ς θ ύ ν ε ρ: 

(1) Υπεύθςνορ για: 
 

(α) Την οπγάνωζη, διοίκηζη και αποηελεζμαηική λειηοςπγία ηομέα/ηομέων επγαζίαρ ηος Τμήμαηορ Δημοηικήρ 
Εκπαίδεςζηρ, όπωρ επιθεώπηζη δημόζιων ζσολείων ή/και ιδιωηικών ιδπςμάηων και κλάδων ηηρ 
δημοηικήρ εκπαίδεςζηρ, εξεηάζειρ, ανάπηςξη ππογπαμμάηων, καθοδήγηζη και επαγγελμαηικό 
πποζαναηολιζμό, εκπαιδεςηική έπεςνα, μελέηερ κηλ. 

 
(β) Την εποπηεία, ηο ζςνηονιζμό και ηη ζςζηημαηοποίηζη ηηρ επγαζίαρ ηων Επιθεωπηηών Δημοηικήρ 

Εκπαίδεςζηρ. 
 
(γ) Την ηήπηζη ηων διαηάξεων πος αθοπούν ηο εκπαιδεςηικό έπγο και γενικά ηιρ δπαζηηπιόηηηερ ηων 

ζσολείων και ηων ιδπςμάηων και κλάδων ηηρ δημοηικήρ εκπαίδεςζηρ (δημόζιαρ και ιδιωηικήρ). 
 

(2) Αναλαμβάνει επιθεώπηζη ηων ζσολείων και ηων ιδπςμάηων και κλάδων ηηρ δημοηικήρ εκπαίδεςζηρ (δημόζιαρ 
και ιδιωηικήρ) και ηος διδακηικού πποζωπικού ηοςρ, ανάλογα με ηιρ ανάγκερ ηηρ ςπηπεζίαρ. 

 
(3)  Αναλαμβάνει ηην εκηέλεζη ζςγκεκπιμένηρ επγαζίαρ άλλος/άλλων ημημάηων ηος Υποςπγείος, ζύμθωνα με 

απόθαζη ηηρ απμόδιαρ απσήρ. 
 
(4) Μεηέσει ενεπγά ζηην οπγάνωζη και διεξαγωγή ζςνεδπίων, ζεμιναπίων και επιμοπθωηικών μαθημάηων για 

εκπαιδεςηικά θέμαηα. 
 

(5) Εκηελεί διοικηηικά ή/και άλλα ειδικά καθήκονηα. 
 

(6)  Εκηελεί οποιαδήποηε άλλα καθήκονηα ηος αναηεθούν. 
 
3.  Α π α ι η ο ύ μ ε ν α  π π ο ζ ό ν η α: 

(α) Πανεπιζηημιακό δίπλωμα ή ηίηλορ ή ιζόηιμο πποζόν ζηα παιδαγωγικά ή ζηην οπγάνωζη και διοίκηζη ηηρ 
εκπαίδεςζηρ ή ζε ζςναθέρ θέμα. 

 
(β) Δημόζια εκπαιδεςηική ςπηπεζία δεκαπένηε (15) ηοςλάσιζηον εηών ζηη Δημοηική Εκπαίδεςζη, από ηα οποία ηα 

δύο να είναι ζε θέζη με μιζθοδοηική κλίμακα όσι καηώηεπη από ηην Α12 ή/και Α13. 
 
(γ) Ακεπαιόηηηα σαπακηήπα, οπγανωηική και διοικηηική ικανόηηηα, ππωηοβοςλία, ςπεςθςνόηηηα και εςθςκπιζία. 
 
(δ) Πολύ καλή γνώζη ηων εκπαιδεςηικών πποβλημάηων και ηάζεων ηηρ εκπαίδεςζηρ ζηην Κύππο, καθώρ και 

ενημεπόηηηα επί ηων ηάζεων ηηρ εκπαίδεςζηρ ζε άλλερ σώπερ. 
 
(ε) Άπιζηη γνώζη ηηρ ελληνικήρ και πολύ καλή γνώζη μιαρ ηοςλάσιζηον από ηιρ επικπαηέζηεπερ εςπωπαϊκέρ 

γλώζζερ. 
 

Σημ.:  Σηον Ππώηο Λειηοςπγό Εκπαίδεςζηρ δςναηό να αναηεθεί και η άζκηζη ηων απμοδιοηήηων ηηρ θέζηρ ηος 
ππώην Γενικού Επιθεωπηηή Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ, όπωρ διαλαμβάνοςν οι πεπί  Εκπαιδεςηικών 
Λειηοςπγών (Επιθεώπηζη και Αξιολόγηζη) Κανονιζμοί ηος 1976 (Κ.Δ.Π.223/76). 

 


