
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΟΓΔΟΟ 
 

ΥΕΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 
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Αριθμός 5 
 

Οι περί Οργανιζμού Νεολαίας - Θέζη Λειηοσργού Λογιζηηρίοσ (Στέδια Υπηρεζίας) Κανονιζμοί ηοσ 2017, οι 
οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποσργικό Σσμβούλιο δσνάμει ηων άρθρων 11 και 33 ηων περί Οργανιζμού Νεολαίας 
Νόμων ηοσ 1994 έως 2007, καηαηεθένηες ζηη Βοσλή ηων Ανηιπροζώπων εγκρίθηκαν από ασηή και δημο-
ζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημερίδα ηης Γημοκραηίας. 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΝΔΟΛΑΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1994 ΔΩ 2007 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 11 θαη 33 
 

 33(I) ηνπ 1994 
  11(Ι) ηνπ 2001 
151(Ι) ηνπ 2007 

158(Ι) ηνπ 2007. 
  

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 
11 θαη 33 ησλ πεξί Οξγαληζκνχ Νενιαίαο Νφκσλ ηνπ 1994 έσο 2007, εθδίδεη ηνπο 
αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

    

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Οξγαληζκνχ Νενιαίαο - Θέζε 
Λεηηνπξγνχ Λνγηζηεξίνπ (ρέδηα Τπεξεζίαο)  Καλνληζκνί ηνπ 2017. 
 
2. Σν ρέδην Τπεξεζίαο γηα ηε ζέζε Λεηηνπξγνχ Λνγηζηεξίνπ ζηνλ Οξγαληζκφ Νενιαίαο, 
εθηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα. 
 
 

ρέδηα Τπεξεζίαο γηα 
ηε ζέζε Λεηηνπξγνχ 
Λνγηζηεξίνπ ζηνλ 
Οξγαληζκφ Νενιαίαο. 
Πίλαθαο. 

__________________ 

ΠΙΝΑΚΑ 

(Καλνληζκφο 2) 

ΥΔΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΝΔΟΛΑΙΑ 

 
1. ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ:  (Θέζε Πξψηνπ Γηνξηζκνχ)  
Δγθεθξηκέλε Μηζζνινγηθή Κιίκαθα: 
 
Α8:    €17.946, €18.823, €19.700, €20.577, €21.454, €22.331,  
         €23.208, €24.085, €24.962, €25.839, €26.716, €27.593.             

Α10: €25.112, €26.313, €27.514, €28.715, €29.916, €31.117,               πλδπαζκέλεο 
         €32.318, €33.519, €34.720.                                                           Κιίκαθεο. 

Α11:  €29.684, €30.885, €32.086, €33.287, €34.488, €35.689,  
         €36.890, €38.091, €39.292.  
 



 
ηνλ πην πάλσ κηζζφ πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία θαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, 
ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 

Καθήκοντα και Ευθφνες: 
 
(α)  Δθηειεί θαζήθνληα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ 

ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηνηκαζίαο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
δηελεξγνχκελσλ δαπαλψλ, ειέγρνπ εηζπξάμεσλ, πιεξσκψλ θαη φισλ ησλ ινγηζηηθψλ εγγξάθσλ. 

 
(β)    Δηνηκάδεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ. 
 
(γ)   Δθηειεί θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ χλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ηελ εηνηκαζία 

εθζέζεσλ/κειεηψλ ηερλννηθνλνκηθήο θχζεο, ηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ/πηλάθσλ θ.ιπ. ζην Λνγηζηήξην ηνπ 
Οξγαληζκνχ θαη ζπκκεηέρεη ζηελ εηνηκαζία θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ εηήζησλ ηειηθψλ 
ινγαξηαζκψλ. 

 
(δ)  Δηνηκάδεη ζεκεηψκαηα θαη εθζέζεηο, δηεθπεξαηψλεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη, εθαξκφδεη ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη δηεμάγεη ηε ζπλεπαγφκελε αιιεινγξαθία.  
 
(ε)   Δπνπηεχεη, θαζνδεγεί, ειέγρεη θαη εθπαηδεχεη θαηψηεξν πξνζσπηθφ. 
 
(ζη)  Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ. 
 

Απαηηνχκελα πξνζφληα: 
 
(1)      Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζ’ έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα ή ζπλδπαζκφ 

ησλ ζεκάησλ απηψλ: 
 Λνγηζηηθή (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κέινπο ηνπ πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ), Οηθνλνκηθά, 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. 
 
 (εκ: Ο φξνο Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν). 
 
(2)       Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο. 
 
(3)        Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 
 
(4)        Γηεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, ζα απνηειεί πιενλέθηεκα. 
 
εκεηψζεηο:  
 
1. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ζε γξαπηή εμέηαζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
 
2. Οη ππάιιεινη πνπ ζα δηνξηζζνχλ ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πάλσ ζην Νφκν θαη ζηνπο Καλνληζκνχο 

ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο Κχπξνπ κέζα ζε δχν ρξφληα  απφ ην δηνξηζκφ ηνπο θαη πξηλ απφ ηελ επηθχξσζε ηνπ 
δηνξηζκνχ ηνπο. 

 
3. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, νη ππάιιεινη ππνρξενχληαη λα ηπγράλνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα 

παξαθνινπζνχλ επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο. 
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Αριθμός 6 

 
Οι περί Οργανιζμού Νεολαίας - Θέζη Γραμμαηειακού Λειηοσργού (Στέδια Υπηρεζίας) Κανονιζμοί ηοσ 2017, 

οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποσργικό Σσμβούλιο δσνάμει ηων άρθρων 11 και 33 ηων περί Οργανιζμού 
Νεολαίας Νόμων ηοσ 1994 έως 2007, καηαηεθένηες ζηη Βοσλή ηων Ανηιπροζώπων εγκρίθηκαν από ασηή και 
δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημερίδα ηης Γημοκραηίας. 
 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΝΔΟΛΑΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1994 ΔΩ 2007 
_________________ 

 
Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 11 θαη 33 

 
  

33(I) ηνπ 1994 
  11(Ι) ηνπ 2001 
151(Ι) ηνπ 2007 

158(Ι) ηνπ 2007. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 11 θαη 33 ησλ πεξί Οξγαληζκνχ Νενιαίαο Νφκσλ ηνπ 1994 έσο 2007, εθδίδεη ηνπο 
αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 
 
 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 
 

1.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Οξγαληζκνχ Νενιαίαο - Θέζε 
Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ (ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2017. 
 
 

ρέδηα Τπεξεζίαο γηα  
ηε ζέζε 
Γξακκαηεηαθνχ 
Λεηηνπξγνχ ζηνλ 
Οξγαληζκφ Νενιαίαο. 
Πίλαθαο. 

 2. Σo ρέδηo Τπεξεζίαο γηα ηε ζέζε Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ ζηνλ Οξγαληζκφ Νενιαίαο, 
εθηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα. 
 
 

_________________ 

ΠΙΝΑΚΑ 

(Καλνληζκφο 2) 

 
ΥΔΓΙA ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΝΔΟΛΑΙΑ 

 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ:  (Θέζε Πξναγσγήο) 
 
Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:   
 
Α8:  € 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208      

24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593.                                πλδπαζκέλεο       

Α9:  € 22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576, 27.651, 28.726,          Κιίκαθεο. 
29.801, 30.876. 

 
ηνλ πην πάλσ κηζζφ πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία θαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, 
ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε, απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 
 
Καζήθνληα θαη επζχλεο: 
 
(1) Δίλαη ππεχζπλνο γηα– 

 
(α) ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ ηνπ Οξγαληζκνχ· 

 
(β) ηελ επνπηεία, ηελ θαζνδήγεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθπαίδεπζε θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ. 
 

(2) Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (γξαθηθήο χιεο, επίπισλ, θσηνηππηθψλ 
κεραλψλ, κεραλνγξαθηθνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θιπ) γηα ηνλ Οξγαληζκφ. 

 
(3) Γηεμάγεη αιιεινγξαθία, εθηειεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαη ρεηξίδεηαη ζέκαηα πξνζσπηθνχ. 
 
(4) Σεξεί πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη άιισλ ζπζθέςεσλ θαη 

κεξηκλά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη. 
 
(5) Δηνηκάδεη ζεκεηψκαηα, ππνκλήκαηα θαη εθζέζεηο, εθαξκφδεη ηε ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληά ηνπ λνκνζεζία θαη 

δηεμάγεη ηε ζπλεπαγφκελε αιιεινγξαθία. 
 
(6) Δθηειεί γξαθεηαθά ή/θαη ινγηζηηθά θαζήθνληα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ. 
 
(7) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ. 
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Απαηηνχκελα Πξνζφληα: 
 
(1) Γεθαεμαεηήο (16) ηνπιάρηζηνλ ζπλνιηθή ππεξεζία ζηε ζέζε Βνεζνχ Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ, απφ ηελ νπνία 

πεληαεηήο (5) ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία ζηελ Κιίκαθα Α7. 
 
(2) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 
 
εκείσζε: 
 
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, νη ππάιιεινη ππνρξενχληαη λα ηπγράλνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα 
παξαθνινπζνχλ επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο. 
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Αριθμός 7 

 
Οι περί Υποσργείοσ Παιδείας και Πολιηιζμού – Θέζη Ανώηεροσ Λειηοσργού Δκπαίδεσζης (Ανώηερη και 

Ανώηαηη Δκπαίδεσζη) (Στέδια Υπηρεζίας) Κανονιζμοί ηοσ 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποσργικό 
Σσμβούλιο δσνάμει ηων άρθρων 24 και 76 ηων περί Γημόζιας Δκπαιδεσηικής Υπηρεζίας Νόμων ηοσ 1969 έως 
2017, καηαηεθένηες ζηη Βοσλή ηων Ανηιπροζώπων εγκρίθηκαν από ασηή και δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημερίδα ηης Γημοκραηίας. 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΓΗΜΟΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1969 ΔΩ 2017 

__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 24 θαη 76 
 

 
10 ηνπ 1969 
67 ηνπ 1978 
53 ηνπ 1979 
4 ηνπ 1985 

100 ηνπ 1985 
168 ηνπ 1986 

65 ηνπ 1987 
129 ηνπ 1987 
157 ηνπ 1987 
162 ηνπ 1987 
180 ηνπ 1987 
245 ηνπ 1987 

76 ηνπ 1988 
107 ηνπ 1988 
234 ηνπ 1988 
105 ηνπ 1990 
135 ηνπ 1991 
151 ηνπ 1991 
251 ηνπ 1991 

12(Ι) ηνπ 1992 
50(Ι) ηνπ 1992 
78(Ι) ηνπ 1992 
80(Ι) ηνπ 1992 
81(Ι) ηνπ 1992 

116(Ι) ηνπ 1992 
40(Ι) ηνπ 1993 
46(Ι) ηνπ 1993 

8(Ι) ηνπ 1994 
37(Ι) ηνπ 1994 
26(Ι) ηνπ 1995 
72(Ι) ηνπ 1995 
25(Ι) ηνπ 1996 
43(Ι) ηνπ 1996 

110(Ι) ηνπ 1996 
42(Ι) ηνπ 1997 
88(Ι) ηνπ 1997 

5(Ι) ηνπ 1998 
23(Ι) ηνπ 1998 
46(Ι) ηνπ 1998 
57(Ι) ηνπ 1998 
79(Ι) ηνπ 1998 
12(Ι) ηνπ 1999 
30(Ι) ηνπ 1999 
44(Ι) ηνπ 1999 
84(Ι) ηνπ 1999 

157(Ι) ηνπ 1999 
31(Ι) ηνπ 2000 
48(Ι) ηνπ 2000 
83(Ι) ηνπ 2000 

131(Ι) ηνπ 2000 
13(Ι) ηνπ 2001 
21(Ι) ηνπ 2001 

162(Ι) ηνπ 2001 
163(Ι) ηνπ 2001 
135(Ι) ηνπ 2002 
207(Ι) ηνπ 2002 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 
24 θαη 76 ησλ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1969 έσο 2017, εθδίδεη 
ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 
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17(Ι) ηνπ 2003 

113(Ι) ηνπ 2003 
44(Ι) ηνπ 2004 
80(Ι) ηνπ 2004 

100(Ι) ηνπ 2006 
    36(Ι) ηνπ 2007 

52(Ι) ηνπ 2007 
84(Ι) ηνπ 2008 
21(Ι) ηνπ 2010 
93(Ι) ηνπ 2010 
21(Ι) ηνπ 2011 

  24(Ι) ηνπ 2011 
  195(Ι) ηνπ 2011 

76(I) ηνπ 2012 
164(I) ηνπ 2012 

8(I) ηνπ 2014  
76(I) ηνπ 2014 

101(Ι) ηνπ 2015 
127(Ι) ηνπ 2015 
128(Ι) ηνπ 2015 
185(Ι) ηνπ 2015 

48(Ι) ηνπ 2016 
74(Ι) ηνπ 2016 

19(Ι) ηνπ 2017. 
  
πλνπηηθφο ηίηινο. 1.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

– Θέζε Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ Δθπαίδεπζεο (Αλψηεξε θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε) (ρέδηα 
Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2017. 

  
ρέδην Τπεξεζίαο γηα 
ηε ζέζε Αλψηεξνπ 
Λεηηνπξγνχ 
Δθπαίδεπζεο 
 (Αλψηεξε θαη  
Αλψηαηε  
Δθπαίδεπζε). 

2. Σν ρέδην Τπεξεζίαο γηα ηε ζέζε Αλψηεξνπ Λεηηνπξγνχ Δθπαίδεπζεο (Αλψηεξε θαη 
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε), εθηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα.   
 

Πίλαθαο.  
 

__________________ 

ΠΙΝΑΚΑ 

(Καλνληζκφο 2) 

ρέδηα Τπεξεζίαο 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 
 

ΑΝΩΣΔΡΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
(Αλψηεξε θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε) 

(Θέζε Πξναγσγήο) 

Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα: 
 
Α13 

(ηη)
:  €41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616, 54.417, 56.218 

 
ηνλ πην πάλσ κηζζφ πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία θαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, 
ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε, απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 

Καζήθνληα θαη επζχλεο: 
 

1.  Βνεζά ζηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο 
Δθπαίδεπζεο. 

 
2.  ηα πιαίζηα νδεγηψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα πξνζφληα ηνπ: 

 

(α) Αλαιακβάλεη επηζεψξεζε δεκφζησλ ή/θαη ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο θαη πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

(β) Μεηέρεη ελεξγά ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ θαη 
επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο. 

(γ) Αλαιακβάλεη δηδαζθαιία ζε δεκφζην ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.   
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3.  Αλαιακβάλεη δηνηθεηηθά ή/θαη άιια εηδηθά θαζήθνληα π.ρ. ζπληνληζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ, εθπαηδεπηηθέο κειέηεο, έξεπλεο, εμεηάζεηο, ηελ επζχλε ησλ νπνίσλ έρεη ε Γηεχζπλζε Αλψηεξεο 
θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. 

 
4.  Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ. 

 
εκείσζε:  
 
Κάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, ηα θαζήθνληα απηά κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε 
άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, κε βάζε εηδηθέο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο αξρήο. 
  
Απαηηνχκελα πξνζφληα: 
 

1. Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε εηδηθφηεηα πνπ λα δίλεη ζηνλ ππνςήθην δηθαίσκα δηνξηζκνχ 
ζε ζέζε δαζθάινπ/θαζεγεηή/εθπαηδεπηή ζηηο ζπλδπαζκέλεο θιίκαθεο Α8, Α10 θαη Α11. 

 

2. Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε κε ηίηιν ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ ή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ή ζηα παηδαγσγηθά 
ή ζε ζέκα ζπλαθέο κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, δηάξθεηαο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ έηνπο. 

 
3. Δθπαηδεπηηθή ππεξεζία δηάξθεηαο δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εηψλ, απφ ηα νπνία ηα δχν (2) ζε ζέζε κε 

κηζζνινγηθή θιίκαθα φρη θαηψηεξε απφ ηελ θιίκαθα Α12: 
 

Ννείηαη φηη, νη θαζεγεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κχπξνπ, νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
έγθξηζεο ηνπ παξφληνο ρεδίνπ Τπεξεζίαο θαη νη νπνίνη κε βάζε ην πξνεγνχκελν ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο, 
εκεξ. 12.7.1990, κπνξνχζαλ λα είλαη ππνςήθηνη,  ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη ππνςήθηνη, λννπκέλνπ φηη θαηέρνπλ 
εθπαηδεπηηθή ππεξεζία δηάξθεηαο δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εηψλ, απφ ηα νπνία ηα δχν (2) ζε ζέζε κε 
κηζζνινγηθή θιίκαθα φρη θαηψηεξε απφ ηελ θιίκαθα Α11

(ηη)
. 

 
4. Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλφηεηα θαη επζπθξηζία. 
 
5. Άξηζηε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο θαη πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο 

γιψζζαο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00  ην θαζέλα. 
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