ΘΕΗ ΠΡΩΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΗΝ ΑΝΩΣΕΡΗ KAI ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
(Θέση Προαγωγής)
(ΙΙ)

Η κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηεο ζέζεο είλαη Α14 : €41810, 43611, 45412, 47213, 49014, 50815, 52616, 54417, 56218. 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. Καθήκοντα και Εσθύνες
(1)

Βνεζά ζηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο Αλώηεξεο θαη Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη
ζην ζπληνληζκό θαη επνπηεία ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππάγνληαη ζ' απηό.

(2)

Αλαιακβάλεη ηε γεληθή επηζεώξεζε δεκνζίσλ ή/θαη ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
κε βάζε πξόγξακκα ή ζύκθσλα κε νδεγίεο, θαη επνπηεύεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ην
εθπαηδεπηηθό έξγν θαη γεληθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ηδξπκάησλ απηώλ.

(3)

Αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία, ην ζπληνληζκό θαη ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ησλ Αλώηεξσλ Λεηηνπξγώλ
Δθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνύλ ζην Τκήκα θαη ηελ νξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε κείδνλεο επηζεσξήζεηο.

(4)

Αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο άιινπ/άιισλ Τκεκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ, ζύκθσλα κε
απόθαζε ηεο αξκόδηαο αξρήο.

(5)

Μεηέρεη ελεξγά ζηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη επηκνξθσηηθώλ καζεκάησλ γηα ηνπο
Αλώηεξνπο Λεηηνπξγνύο Δθπαίδεπζεο θαη ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό ζρνιώλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

(6)

Δθηειεί δηνηθεηηθά ή/θαη άιια εηδηθά θαζήθνληα.

(7)

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ.

3. Απαιτούμενα Προσόντα
(1)

Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζε εηδηθόηεηα πνπ λα δίλεη ζηνλ ππνςήθην δηθαίσκα δηνξηζκνύ
ζηε ζέζε θαζεγεηή/εθπαηδεπηή ζηηο θιίκαθεο Α8-Α10.

(2)

Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ, ή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, ή ζηα παηδαγσγηθά, ή ζε
ζέκα ζπλαθέο κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, δηάξθεηαο ελόο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνύ έηνπο.

(3)

Γεκόζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εηώλ, από ηα νπνία ηα δύν (2) λα είλαη ζε ζέζε κε
κηζζνδνηηθή θιίκαθα όρη θαηώηεξε από ηελ Α13.

(4)

Δλεκεξόηεηα πάλσ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα θαη ηάζεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν θαη ζ' άιιεο
ρώξεο.

(5)

Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλόηεηα θαη επζπθξηζία.

(6)

Άξηζηε γλώζε ηεο ειιεληθήο θαη πνιύ θαιή γλώζε κηαο ηνπιάρηζηνλ από ηηο επηθξαηέζηεξεο επξσπατθέο γιώζζεο.

