
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΟΓΔΟΟ 
 

ΥΕΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Αριθμός 4263 Παρασκεσή, 21 Ιοσλίοσ 2017 29 

      

Αριθμός 10 
 

Οι περί ηης Δθνικής Αρτής Σηοιτημάηων – Θέζεις Προϊζηάμενοσ ΔΑΣ, Υπεύθσνοσ Μονάδας ΔΑΣ, Λειηοσργού 
ΔΑΣ και Βοηθού Γραμμαηειακού Λειηοσργού ΔΑΣ (Στέδια Υπηρεζίας) Κανονιζμοί ηοσ 2017, οι οποίοι εκδόθηκαν 
από ηο Υποσργικό Σσμβούλιο δσνάμει ηων άρθρων 11 και 90 ηων περί Σηοιτημάηων Νόμων ηοσ 2012, 
καηαηεθένηες ζηη Βοσλή ηων Ανηιπροζώπων εγκρίθηκαν από ασηή και δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημερίδα ηης Γημοκραηίας. 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012 
__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 11 θαη 90 

 
106(Ι) ηνπ 2012 
108(Ι) ηνπ 2012 

212(Ι) ηνπ 2012. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 
11 θαη 90 ησλ πεξί ηνηρεκάησλ Νόκσλ ηνπ 2012, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
 

1.  Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ – 
Θέζεηο Πξντζηάκελνπ ΔΑ, Τπεύζπλνπ Μνλάδαο ΔΑ, Λεηηνπξγνύ ΔΑ θαη Βνεζνύ 
Γξακκαηεηαθνύ Λεηηνπξγνύ ΔΑ (ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2017. 

ρέδηα Τπεξεζίαο γηα  
ηηο ζέζεηο 
Πξντζηάκελνπ ΔΑ, 
Τπεύζπλνπ Μνλάδαο 
ΔΑ, Λεηηνπξγνύ ΔΑ 
θαη Βνεζνύ 
Γξακκαηεηαθνύ 
Λεηηνπξγνύ ΔΑ ζηελ 
Δζληθή Αξρή 
ηνηρεκάησλ. 
Πίλαθαο. 

2. Σα ρέδηα Τπεξεζίαο γηα ηηο ζέζεηο Πξντζηάκελνπ ΔΑ, Τπεύζπλνπ Μνλάδαο ΔΑ, 
Λεηηνπξγνύ ΔΑ θαη Βνεζνύ Γξακκαηεηαθνύ Λεηηνπξγνύ ΔΑ ζηελ Δζληθή Αξρή 
ηνηρεκάησλ, εθηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα. 
 

__________________ 
 

ΠΙΝΑΚΑ 
(Καλνληζκόο 2) 

ρέδηα Τπεξεζίαο γηα ηελ Δζληθή Αξρή ηνηρεκάησλ 

1.  ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΔΑ: (Θέζε Πξώηνπ Γηνξηζκνύ θαη Πξναγσγήο) 

Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:   

Α13 
(ii)

:    € 39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253, 49.793, 51.333. 
 



 
ηνλ πην πάλσ κηζζό πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία θαη ηηκαξηζκηθό επίδνκα, 
ζύκθσλα κε ην πνζνζηό πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε θαηξό. 
 
Καζήθνληα θαη επζύλεο: 
 
(α) Τπεύζπλνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δζληθήο Αξρήο 

ηνηρεκάησλ. 
 
(β) Παξέρεη ππνζηήξημε ζηνλ Πξόεδξν θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Αξρήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο.   
 
(γ) Δθηειεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα σο ππεύζπλνο ή/θαη ζπληνληζηήο όισλ ησλ Μνλάδσλ ηεο Δζληθήο Αξρήο 

ηνηρεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε δηαθόξσλ ππνζέζεσλ, πξνβιεκάησλ θαη ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηηο 
αξκνδηόηεηεο ηεο Αξρήο. 

 
(δ) Μεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Αξρήο. 
 
(ε) Δηνηκάδεη ζεκεηώκαηα, ππνκλήκαηα, εθζέζεηο θαη εηζεγήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε δηαθόξσλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο. 
 
(ζη) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ.  
 
Απαηηνύκελα Πξνζόληα: 
 
(1) (α) Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζε έλα από ηα αθόινπζα ζέκαηα ή ζπλδπαζκό ησλ 

ζεκάησλ απηώλ: 
 
 Γεκόζηα Γηνίθεζε, Οηθνλνκηθά, Υξεκαηννηθνλνκηθά, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθή, ηαηηζηηθή, Πνιηηηθέο 

Δπηζηήκεο, Μαζεκαηηθά, Ννκηθά (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Barrister-at-Law), Γηνίθεζε Πξνζσπηθνύ, Δπηζηήκε 
Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Πιεξνθνξηθή, Κιαζζηθέο Δπηζηήκεο, Κνηλσληνινγία. 

                
          (εκ.: Ο όξνο «παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο» θαιύπηεη θαη κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή ηίηιν), 

 
ή  
 

(β) Μέινο ηνπ πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηώλ Κύπξνπ. 
 
(2) Οθηαεηήο ηνπιάρηζηνλ δηνηθεηηθή πείξα ζε ππεύζπλε ζέζε ζε ζέκαηα δεκόζηαο δηνίθεζεο ή/θαη δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ ή/θαη νηθνλνκηθώλ ή/θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ή/θαη ζηαηηζηηθήο ή/θαη λνκηθήο.  
 
(3) Καιή γλώζε ηεο ζρεηηθήο κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Αξρήο λνκνζεζίαο. 

 
(4) Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, ερεκύζεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλόηεηα θαη 

επζπθξηζία.   
 
(5) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο  γιώζζαο.   
 
(6) Μεηαπηπρηαθό δίπισκα ή ηίηινο πνπ απνθηήζεθε κεηά από ζπνπδέο δηάξθεηαο ελόο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνύ 

έηνπο ζε έλα από ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1)(α) πην πάλσ ή Μέινο ηνπ πλδέζκνπ 
Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηώλ Κύπξνπ ζηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ θαηέρεη θαη ηα ζην (1)(α) πξνζόληα, απνηειεί 
πιενλέθηεκα. 

 
2.   ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΜΟΝΑΓΑ ΔΑ:  (Θέζε Πξώηνπ Γηνξηζκνύ θαη Πξναγσγήο) 
 
Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:   
 
Α11 

(ii)
:   € 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292, 40.493, 41.694. 

 
ηνλ πην πάλσ κηζζό πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία θαη ηηκαξηζκηθό επίδνκα, 
ζύκθσλα κε ην πνζνζηό πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε θαηξό. 
 
Καζήθνληα θαη επζύλεο: 
 
(α) Τπεύζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκό, δηνίθεζε, έιεγρν θαη ζπληνληζκό ησλ εξγαζηώλ κηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ Μνλάδσλ ηεο Αξρήο. 
 
(β) Μειεηά θαη εηζεγείηαη ηξόπνπο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο θαη εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη 

ζρεηηθέο εθζέζεηο. 
 
(γ) Δθαξκόδεη ηε ζρεηηθή κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Αξρήο λνκνζεζία θαη θαλνληζκνύο, δηεθπεξαηώλεη ηηο απνθάζεηο 

πνπ ιακβάλνληαη θαη δηεμάγεη ηε ζπλεπαγόκελε αιιεινγξαθία. 
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(δ) Μεξηκλά ή/θαη αλαιακβάλεη ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ, ηελ εηνηκαζία ζεκεησκάησλ, 

ππνκλεκάησλ, εθζέζεσλ θαη πξαθηηθώλ θαη ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηελ επίιπζε δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ. 
 
(ε) Δπνπηεύεη, θαζνδεγεί, ειέγρεη θαη εθπαηδεύεη θαηώηεξν πξνζσπηθό. 
 
(ζη) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ.  
 
Απαηηνύκελα Πξνζόληα: 
 
(1)  (α) Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζε έλα από ηα αθόινπζα ζέκαηα ή ζπλδπαζκό ησλ 

ζεκάησλ απηώλ: 
 
 Γεκόζηα Γηνίθεζε, Οηθνλνκηθά, Υξεκαηννηθνλνκηθά, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθή, ηαηηζηηθή, Πνιηηηθέο 

Δπηζηήκεο, Μαζεκαηηθά, Ννκηθά (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Barrister-at-Law), Γηνίθεζε Πξνζσπηθνύ, Δπηζηήκε 
Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Πιεξνθνξηθή, Κιαζζηθέο Δπηζηήκεο, Κνηλσληνινγία. 

                
            (εκ.: Ο όξνο «παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο» θαιύπηεη θαη κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή ηίηιν), 

 
ή  
 

(β) Μέινο ηνπ πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηώλ Κύπξνπ. 
 
(2) Πεληαεηήο ηνπιάρηζηνλ δηνηθεηηθή πείξα ζε ππεύζπλε ζέζε ζε ζέκαηα δεκόζηαο δηνίθεζεο ή/θαη δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ ή/θαη νηθνλνκηθώλ ή/θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ή/θαη ζηαηηζηηθήο ή/θαη λνκηθήο.   
 
(3) Καιή γλώζε ηεο ζρεηηθήο κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Αξρήο λνκνζεζίαο. 

 
(4) Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, ερεκύζεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλόηεηα θαη 

επζπθξηζία.   

(5) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο  γιώζζαο.   
 
(6) Μεηαπηπρηαθό δίπισκα ή ηίηινο πνπ απνθηήζεθε κεηά από ζπνπδέο δηάξθεηαο ελόο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνύ 

έηνπο ζε έλα από ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1)(α) πην πάλσ ή Μέινο ηνπ πλδέζκνπ 
Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηώλ Κύπξνπ ζηελ πεξίπησζε ππνςεθίνπ πνπ θαηέρεη θαη ηα ζην (1)(α) πξνζόληα, απνηειεί 
πιενλέθηεκα. 

 
3.  ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΔΑ: (Θέζε Πξώηνπ Γηνξηζκνύ) 
 
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. 
Α10:  € 25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720. 
Α11:  € 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292. 
 

 
     πλδπαζκέλεο 
     Κιίκαθεο 
 

ηνλ πην πάλσ κηζζό πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία θαη ηηκαξηζκηθό επίδνκα, 
ζύκθσλα κε ην πνζνζηό πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε θαηξό.                            
 
Καζήθνληα θαη Δπζύλεο: 
 
(α) Αλαιακβάλεη ηελ εμέηαζε δηαθόξσλ ππνζέζεσλ, πξνβιεκάησλ θαη ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο 

ηεο Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ.  
 
(β) πιιέγεη θαη αλαιύεη ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, εηνηκάδεη ζεκεηώκαηα, ππνκλήκαηα θαη εθζέζεηο 

θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ. 
 
(γ) Δθαξκόδεη ηε ζρεηηθή κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Αξρήο λνκνζεζία θαη  θαλνληζκνύο, δηεθπεξαηώλεη ηηο ιακβαλόκελεο 

απνθάζεηο θαη δηεμάγεη ηε ζπλεπαγόκελε αιιεινγξαθία. 
 
(δ) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ.  
   
Απαηηνύκελα Πξνζόληα: 
 
(1)    (α) Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζε έλα από ηα αθόινπζα ζέκαηα ή ζπλδπαζκό ησλ 

ζεκάησλ απηώλ: 
 

  Γεκόζηα Γηνίθεζε, Οηθνλνκηθά, Υξεκαηννηθνλνκηθά, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθή, ηαηηζηηθή, 
Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο, Μαζεκαηηθά, Ννκηθά (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Barrister-at-Law), Γηνίθεζε 
Πξνζσπηθνύ, Δπηζηήκε Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Πιεξνθνξηθή, Κιαζζηθέο Δπηζηήκεο, Κνηλσληνινγία. 
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        (εκ.: Ο όξνο «παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο» θαιύπηεη θαη κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή ηίηιν).   

ή  
(β) Μέινο ηνπ πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηώλ Κύπξνπ. 

 
(2) Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, ερεκύζεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλόηεηα θαη 

επζπθξηζία.   
 
(3) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο  γιώζζαο.   
 
εκεηώζεηο:  

 
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα επηηύρνπλ ζε γξαπηή εμέηαζε ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 
 
2. Σα ζηελ παξάγξαθν (1) απαηηνύκελα πξνζόληα ζα θαζνξίδνληαη επαθξηβώο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Αξρήο. 
 
3.       Οη ππάιιεινη πνπ ζα δηνξηζηνύλ, ζα πξέπεη λα επηηύρνπλ ζε εμεηάζεηο πάλσ ζην Νόκν, ηνπο Καλνληζκνύο θαη 

ηηο Οδεγίεο ηεο Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ, κέζα ζε 2 ρξόληα ή ζε 4 εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο από ην δηνξηζκό 
ηνπο. 

 
4. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, νη ππάιιεινη ππνρξενύληαη λα ηπγράλνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα 

παξαθνινπζνύλ επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο. 
 
4.  ΒΟΗΘΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΔΑ : (Θέζε Πξώηνπ Γηνξηζκνύ) 
 
Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:   
 

Α2: 
 
Α5: 
 
Α7

(ii)
:       

 

€ 10.858, 10.950, 11.042, 11.134, 11.226, 11.371, 11.667,  11.963, 12.259, 12.555, 12.851, 
13.157, 13.584. 

€ 11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442,16.153,    
16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708. 

€ 16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394, 
       23.223, 24.052, 24.881, 25.710, 26.539. 

 
 
   πλδπαζκέλεο 
   Κιίκαθεο 
 
 

 

 

 
ηνλ πην πάλσ κηζζό πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία θαη ηηκαξηζκηθό επίδνκα, 
ζύκθσλα κε ην πνζνζηό πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε θαηξό. 
 
Καζήθνληα θαη επζύλεο: 
 
(α) Δθηειεί γεληθά γξαθεηαθά θαη ινγηζηηθά θαζήθνληα ζηελ Δζληθή Αξρή ηνηρεκάησλ. 
 
(β) Αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε αξρείνπ ή/θαη βηβιηνζήθεο, θαζώο θαη κεηξώνπ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 
 
(γ) Γαθηπινγξαθεί ή/θαη ζηελνγξαθεί κε ηαρύηεηα θαη αθξίβεηα θαη εηνηκάδεη απιέο ή/θαη ηππνπνηεκέλεο επηζηνιέο 

θαη θξνληίδεη γηα ηελ απνζηνιή ηνπο. 
 
(δ) Γηελεξγεί εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο θαη εθδίδεη ζρεηηθέο απνδείμεηο. 
 
(ε) πιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη θαηαηάζζεη ζηαηηζηηθά θαη άιια ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαη πξνβαίλεη ζηελ 

εηνηκαζία θαη ππνβνιή εθζέζεσλ, όπνπ ηνύην ρξεηάδεηαη. 
 
(ζη) πκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο κε ην έξγν ηεο Αξρήο λνκνζεζίαο.  
 
(δ) Δθηειεί θαζήθνληα ηδηαηηέξαο γξακκαηέσο. 
 
(ε) Βνεζά ζηελ εθηέιεζε ή/θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο, εληόο θαη εθηόο γξαθείνπ, ζρεηηθά κε ηηο 

αξκνδηόηεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Αξρήο. 
 
(ζ) Υξεζηκνπνηεί ηερλνινγηθό θαη άιιν γξαθεηαθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 
 
(η) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ. 
 
εκεηώζεηο: 
 
1. Ο θάηνρνο ηεο ζέζεο δύλαηαη λα ηνπνζεηείηαη ή κεηαθηλείηαη ζε νπνηαδήπνηε Μνλάδα ή Σκήκα ηεο Αξρήο. 

 
2. Ο θάηνρνο ηεο ζέζεο αλακέλεηαη λα εξγάδεηαη, όηαλ απαηηείηαη από ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, θαη εθηόο ηνπ 

ζπλεζηζκέλνπ σξαξίνπ ηεο Αξρήο, ην ζύλνιν όκσο ησλ σξώλ εξγαζίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ θαζνξηζκέλν 
αξηζκό σξώλ ηελ εβδνκάδα. 
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3. Αλάινγα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο θαη ηελ πείξα ηνπ ππαιιήινπ, αλακέλεηαη από απηόλ λα εθηειεί ηα θαζήθνληά 
ηνπ ζε απμεκέλν βαζκό επζύλεο θαη δύλαηαη λα αλαηεζνύλ ζ’ απηόλ πην αλαβαζκηζκέλα θαζήθνληα, κεηαμύ ησλ 
νπνίσλ ν έιεγρνο ηεο εξγαζίαο, ε θαζνδήγεζε θαη ε εθπαίδεπζε θαηώηεξνπ πξνζσπηθνύ. 

 
Απαηηνύκελα Πξνζόληα: 
 
(1) Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 
 
(2) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 
 
(3) Όηαλ νη αλάγθεο ηεο Αξρήο ην απαηηνύλ, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηύρεη : 
 

(α) ηελ Αλώηεξε (Higher) εμέηαζε ζηε Λνγηζηηθή ηνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Λνλδίλνπ ή ζε 
νπνηαδήπνηε άιιε εμέηαζε πνπ ζα έρεη εγθξηζεί σο ηζόηηκε από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ,  

ή/θαη 
 

(β) ζε εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ή αλαγλσξίδνληαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ: 
 

(i) ηθαλόηεηαο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή δαθηπινγξαθία, ηνπιάρηζηνλ κέζνπ επηπέδνπ, ή κε ηαρύηεηα 35 
ηνπιάρηζηνλ ιέμεηο θαηά ιεπηό ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή δαθηπινγξαθία,  

ή/θαη 
 

(ii) ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή ζηελνγξαθία κε ηαρύηεηα 80 ηνπιάρηζηνλ ιέμεηο θαηά ιεπηό. 
 
(4) Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ερεκύζεηα, ππεπζπλόηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 
 
εκεηώζεηο: 
 
1. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα επηηύρνπλ ζε γξαπηή εμέηαζε ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

 
2. Σα πξνζόληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (3)  πην πάλσ ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Αξρήο. 
 

3. Οη ππάιιεινη πνπ ζα δηνξηζηνύλ, ζα πξέπεη λα επηηύρνπλ ζε εμεηάζεηο πάλσ ζην Νόκν, ζηνπο Καλνληζκνύο θαη 
ηηο Οδεγίεο ηεο Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ, κέζα ζε 2 ρξόληα ή ζε 4 εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο από ην δηνξηζκό 
ηνπο. 
 

4. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, νη ππάιιεινη ππνρξενύληαη λα ηπγράλνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα 
παξαθνινπζνύλ επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

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