ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)
(ιι)

Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α14 : €41810, 43611, 45412, 47213, 49014, 50815, 52616, 54417, 56218.
Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται
τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν
ως εξής:
2. Κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι Ε υ θ ύ ν ε ς
(1)

Υπεύθυνος για:
(α)

Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία τομέα/ων εργασίας των τμημάτων της Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης, όπως επιθεώρηση δημόσιων σχολείων ή/και ιδιωτικών ιδρυμάτων, όλων των βαθμίδων και
κλάδων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, εξετάσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων, καθοδήγηση και επαγγελματικό
προσανατολισμό, εκπαιδευτική έρευνα, μελέτες κ.τ.λ.

(β)

Την εποπτεία, το συντονισμό και τη συστηματοποίηση της εργασίας των Επιθεωρητών της Μέσης Γενικής
Εκπαίδευσης.

(γ)

Την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και γενικά τις δραστηριότητες των σχολείων και
των ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων και κλάδων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής).

(2)

Αναλαμβάνει επιθεώρηση της ειδικότητάς του στα σχολεία και τα ιδρύματα όλων των βαθμίδων και κλάδων της
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) και του διδακτικού προσωπικού τους, ανάλογα με τις ανάγκες
της υπηρεσίας.

(3)

Αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας άλλου/ων τμημάτων του Υπουργείου, σύμφωνα με απόφαση της
αρμόδιας αρχής.

(4)

Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για
εκπαιδευτικά θέματα.

(5)

Εκτελεί διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα.

(6)

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α π ρ ο σ ό ν τ α
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ειδικότητα που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού
σε θέση καθηγητή στις κλίμακες Α8-Α10.
(β) Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της ειδικότητάς του, ή στην εκπαιδευτική διοίκηση, ή στα παιδαγωγικά ή σε
θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.
(γ) Δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, από τα οποία τα
δύο (2) να είναι σε θέση με μισθοδοτική κλίμακα όχι κατώτερη από την Α13.
(δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(ε) Πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και τάσεων της εκπαίδευσης στην Κύπρο, καθώς και
ενημερότητα επί των τάσεων της εκπαίδευσης σε άλλες χώρες.
(στ) Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστο από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Σημ.:

1) Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
2) Στον Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης δυνατό να ανατεθεί και η άσκηση των αρμοδιοτήτων της θέσης του
πρώην Γενικού Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης, όπως διαλαμβάνουν οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών
(Επιθεώρηση και Αξιολόγηση) Κανονισμοί του 1976 (Κ.Δ.Π.223/76).
3) Επιθεωρητές Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) που κατείχαν τη θέση τους κατά την ημερομηνία έγκρισης του
παρόντος σχεδίου υπηρεσίας και δεν έχουν την 15ετή υπηρεσία στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, όπως
απαιτείται στο (γ) πιο πάνω, μπορούν να είναι υποψήφιοι, νοουμένου ότι έχουν διετή υπηρεσία στη θέση
Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) και κατέχουν τα υπόλοιπα προσόντα.
4) Αναφορικά με το προσόν (στ) απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας (Κ.Δ.Π. 55/2012).

