
ΘΔΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΔΥΘΥΝΤΗ ΣΦΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗΣ (ΓΗΜΟΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ) 

(Θέση Προαγωγής) 
 
 
Η κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηεο ζέζεο είλαη Α11

(ΙΙ)
: €29684, 30885, 32086, 33287, 34488, 35689, 36890, 38091, 39292, 

40493, 41694. Σην κηζζό απηό πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία.  
Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθό επίδνκα, ζύκθσλα κε ην πνζνζηό πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε 
θαηξό. 
 
Σύκθσλα κε ην ηζρύνλ Σρέδην Υπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο, θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα 
έρνπλ σο εμήο: 
 
2. Κ α ζ ή θ ν λ η α  θ α η  Δ π ζ ύ λ ε ο: 

(1)  Αλαιακβάλεη δηδαθηηθά θαζήθνληα ζην πιαίζην ηνπ σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. 
 
(2) Βνεζά ην Γηεπζπληή ζηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ηόζν ζην δηνηθεηηθό όζν θαη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθό ηνκέα. Σε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ζε δηζέζην ζρνιείν, αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζρνιείνπ. 

 
(3) Έρεη επζύλε γηα ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ ηνπ αλαζέηεη ν Γηεπζπληήο. 
 
(4) Σπκκεηέρεη ελεξγά ζε όιεο ηηο εξγαζίεο, εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ.  
 
(5) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ, γηα ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηώλ,  ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο γεληθά. 
 
Σεκεηώζεηο: 
(1) Τα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο ηνπ Βνεζνύ Γηεπζπληή θαζνξίδνληαη πην αλαιπηηθά ζηνπο ηζρύνληεο Καλνληζκνύο 

Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκόζησλ  Σρνιείσλ Σηνηρεηώδνπο Δθπαίδεπζεο. 
 

(2) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Σρεδίνπ Υπεξεζίαο, "ζρνιείν" ζεκαίλεη δεκνηηθό ή εηδηθό ζρνιείν ή 
λεπηαγσγείν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 
3.  Α π α η η ν ύ κ ε λ α  π ξ ν ζ ό λ η α: 

1. Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ πνπ λα δίλεη ζηνλ ππνςήθην δηθαίσκα δηνξηζκνύ ζε ζέζε 
Γαζθάινπ ζηηο Κιίκαθεο Α8, Α10 θαη Α11. 

 
2. Αλαγλσξηζκέλε εθπαηδεπηηθή ππεξεζία δεθαηξηώλ (13) ηνπιάρηζηνλ εηώλ, από ηα νπνία ηα πέληε (5) ζε δεκόζην 

ζρνιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. 
 

Σεκεηώζεηο:  
(1) Ο ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο θαζνξίδεηαη θαηά ηελ ππνβνιή πξόηαζεο γηα πιήξσζε ηεο ζέζεο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 
 

(2) Ο Βνεζόο Γηεπζπληήο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζήζεη εηδηθό ελδνϋπεξεζηαθό πξόγξακκα, ζρεηηθό κε ηελ 
νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ. 

 


