
 

Απαιτούμενα προσόντα θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν 
υπερβαίνει την ΚΛΙΜΑΚΑ Α7, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 

απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού 
κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή 

εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων  

 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ  

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Στενογράφοι Βουλής (Κλ. Α2 (4η βαθμίδα), Α5 και Α7(ii)):  

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγ ονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργ είο 
Παιδείας και Πολιτισμού: (α) στην Ελληνική Στενογραφία με ταχύτητα 90 
τουλάχιστον λ.κ.λ., και (β) στην Ελληνική και Αγγλική Δακτυλογραφία, με 
ταχύτητα 40 τουλάχιστον λ.κ.λ. 

 

• Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής διετούς τουλάχιστον 
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Επιστήμη/Μηχανική/Τεχνολογία των 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της  Πληροφορικής, Τεχνολογία του 
Διαδικτύου, Τεχνολογία ή/και Μηχανική των Δικτυώσεων, Ηλεκτρονική 
Μηχανική. 

Βοηθοί Λειτουργοί Διεκπεραίωσης (Κλ. Α4 και Α7 (ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

 

Εκκρεμεί η κατάρτιση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. 
Βοηθοί Λειτουργοί Υπηρεσιών Βουλής (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

 

 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Στενογράφοι Δικαστηρίου (Κλ. Α2 (4η βαθμίδα), Α5 και Α7(ii)):  

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγ ονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργ είο 
Παιδείας και Πολιτισμού: (α) στην Ελληνική Στενογραφία με ταχύτητα 90 
τουλάχιστον λ.κ.λ., και (β) στην Ελληνική και Αγγλική Δακτυλογραφία, με 
ταχύτητα 40 τουλάχιστον λ.κ.λ. 

 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Δικαστικοί Επιδότες (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. 
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

• (α) Δίπλωμα σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας σπουδών 
τουλάχιστον δύο ετών, σε ειδικότητα σχετική με την πληροφορική,  

Βοηθοί Λειτουργοί Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως (Κλ. Α4 και Α7(ii)): 

ή 
• (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και πείρα τριών 

τουλάχιστον ετών σχετική με τα καθήκοντα της θέσης και γνώση μίας ή 
περισσοτέρων γλωσσών προγραμματισμού, 

ή 
• (γ) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και πείρα τριών 

τουλάχιστον ετών στον χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώση ενός 
τουλάχιστον λειτουργικού συστήματος, 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στις Τηλεπικοινωνίες ή στην Ηλεκτρονική. 

Τεχνικοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

ή 
(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης με 
ειδικότητα στις Τηλεπικοινωνίες ή στη Ραδιοτηλεόραση ή στην Ηλεκτρονική. 
     ή 
(γ)  Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του 
Συνδυασμού 2 

• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

• Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

Σημ. 1: Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 
 

 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

• (α) Πιστοποιητικό Αξιωματικού Υπεύθυνου Φυλακής Ναυσιπλοΐας που 
εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία ∙                                                          

Ελεγκτές Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Κλ. Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)): 

                                                     ή   
   (β)    δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 

μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρονική Μηχανική ή/και στις 
Τηλεπικοινωνίες. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
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• Καλή άρθρωση και επίπεδο υγείας όπως καθορίζεται με βάση τον εκάστοτε 
ισχύοντα  περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση 
Πιστοποιητικών)  Νόμο. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί 
πλεονέκτημα.  

 

 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Εκκρεμεί η κατάρτιση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. 
Βοηθοί Λειτουργοί Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)) 

 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

• (α)   Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό 
των θεμάτων αυτών: Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, Νηπιοβρεφοκομικά, 
Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Πολιτική ή Κοινωνική Διοίκηση                                   

Ιδρυματικοί Λειτουργοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)) 

 ή  
(β)     απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

• Τριετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 
σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία 

Βοηθοί Βιβλιοθηκονόμοι (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

ή 
 (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και 

τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.   

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

• Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή 
Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική 
Μηχανική ή Πληροφορική. 

Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)): 
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• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας. 
 
Σημ.: Η ειδικότητα στην παράγραφο των απαιτούμενων προσόντων θα καθορίζεται 
κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Επιθεωρητές Γεωργίας (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Εκπαίδευση ή ειδική εκπαίδευση μεταλυκειακού επιπέδου συνολικής διάρκειας 
έξι τουλάχιστον μηνών μετά συναφών πιστοποιητικών σε θέμα ή θέματα σχετικά 
με τα καθήκοντα της θέσης, θα αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Κτηνιατρικοί Επιθεωρητές (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Κτηνιατρικοί Βοηθοί (Κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.  

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 

• Δίπλωμα Δασικού Κολλεγίου Κύπρου ή άλλο ισότιμο προσόν. 

Δασικοί Λειτουργοί (Κλ. Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τη διαχείριση και την ανάπτυξη δασών, 
αποτελεί πλεονέκτημα. 

 
 



 5 

 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Τεχνικοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 

• Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 
σπουδών σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα:  

Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλ. Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)): 

(α) Πολιτική Μηχανική, Τοπογραφία, Χαρτογραφία, Χωρομετρία, 
Γεωπληροφορική  
                                             ή  
(β) Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική Μηχανική, Πληροφορική 
     ή                             

         (γ) Χημεία, Χημική Μηχανική, Βιολογία, Μικροβιολογία 
               ή 
         

 (δ) Υδρολογία, Γεωλογία, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 
            ή 
         (ε)  Υγειονομική Μηχανική, Περιβαλλοντική Μηχανική. 
 
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, θα αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 
Σημ.: Τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση 
της θέσης κατά κατηγορία, είτε (α), είτε (β), είτε (γ), είτε (δ), είτε (ε),  ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

• (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική, Τοπογραφία, 
Χαρτογραφία, Χωρομετρία, Γεωλογία, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Ηλεκτρονική 
Μηχανική, Χημεία, Τεχνολογία Χημικών Εργαστηρίων 

Τεχνικοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

       ή 
• (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης στην ειδικότητα 

Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων ή Σχεδιαστή ή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
του Συνδυασμού 2 ή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ο συνδυασμός του οποίου 
περιλαμβάνει Τεχνικό Σχέδιο. 
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• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 
Σημ.: Τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 

 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

• Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 
σπουδών (περιλαμβανομένου πανεπιστημιακού διπλώματος), στην 
Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Μηχανολογία, Μετεωρολογία, 
Κλιματολογία, Φυσική, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Φυσική Περιβάλλοντος, 
Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική,  

Μετεωρολογικοί Βοηθοί ((Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

ή  
Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.   

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.   

• Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.   
 

 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

• (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 
μεταλυκειακού κύκλου στην Πολιτική Μηχανική, Τοπογραφία, Χαρτογραφία, 
Χωρομετρία, Γεωλογία, Μεταλλειολογία, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία 

Τεχνικοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

       ή 
• (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης στην ειδικότητα 

Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων Πολιτικής Μηχανικής, Τοπογραφίας, 
Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας ή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Συνδυασμού 2 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Κατοχή πιστοποιητικού ικανότητας για χρήση εκρηκτικών υλών, αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

(α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 
σπουδών στους κλάδους σπουδών Γεωπονίας, Περιβάλλοντος ή Τροφίμων. 

Τεχνικοί Γεωργικών Ερευνών (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

ή  
(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης, κατά 
προτίμηση στον Κλάδο Γεωπονίας στη θεωρητική (φυτική παραγωγή και 
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βιοκαλλιέργειες) ή στην πρακτική κατεύθυνση (παραγωγή γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων). 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 

• Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα. 
 
Σημ.: Τα απαιτούμενα προσόντα πιο πάνω θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση 
της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.  

Επιθεωρητές Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

• (α) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών 
(περιλαμβανομένου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου) σε ένα από τα 
ακόλουθα θέματα: Μηχανική Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Επιστήμη, 
Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Χημεία, Χημική Μηχανική, Πληροφορική  

Τεχνικός (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

 ή  
(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

 
ΦΥΛΑΚΕΣ  

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.  

Δεσμοφύλακες (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Ηλικία μέχρι 40 χρόνων.  

• Ύψος όχι μικρότερο από 1,65μ. για άνδρες και όχι μικρότερο από 1,55μ. για 
γυναίκες και καλή σωματική κατάσταση.   

 

 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 

• (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών 
(περιλαμβανομένου πανεπιστημιακού διπλώματος) σε ένα από τα πιο κάτω 

Τεχνικοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
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θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Φωτογραφική Τέχνη, 
Χαρτογραφία, Φωτολιθογραφία, Πληροφορική.  
(Σημ.:  Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ή τίτλο).   

ή 
 
(β)  Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης στην ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή της Ψηφιακής 
Τεχνολογίας ή των Γραφικών Τεχνών.  

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.  
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Εκπαιδευτές Οικοτεχνίας/ Χειροτεχνίας (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• (α) Δίπλωμα μεταλυκειακών σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε 
ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Κεραμική, 
Μεταλλοτεχνία, Υφαντική, Κεντητική, Ξυλοτεχνία, Ενδυματολογία,  
Δερματοτεχνία, Καλαθοπλεκτική και Γενική Χειροτεχνία,                       

ή 
(β) τριετής τουλάχιστον πείρα στην κεραμική ή στη μεταλλοτεχνία ή στην 
υφαντική ή στην κεντητική ή στην ξυλοτεχνία ή στην ενδυματολογία ή στην 
δερματοτεχνία ή στην καλαθοπλεκτική ή στη γενική χειροτεχνία. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

 
Σημ.: Η ειδικότητα των στην παράγραφο (2) απαιτούμενων προσόντων θα 

καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας. 

 

• (α)   Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς μεταλυκειακού 
κύκλου σπουδών σε κατάλληλο θέμα που θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση 
της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας  

Επιθεωρητές Εμπορίου και Βιομηχανίας (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

                                         ή  
(β)     απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

 
Σημ.: Τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
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ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Βοηθοί Εξεταστές (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση 
ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 

Εργατικοί Λειτουργοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λειτουργοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Τριετής συνεχής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ  

• Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 
σπουδών  

Εκπαιδευτές (Κλ. Α6 και Α9(i)) 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

 

 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Βοηθοί Λειτουργοί Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.  



 10 
• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί 

πλεονέκτημα. 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας «Δ» όπως αυτή ίσχυε μέχρι 30.04.04 ή 
κατηγορίας «Β» όπως αυτή ισχύει από 01.05.04. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα στις εργασιακές σχέσεις αποτελεί πλεονέκτημα.  
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

• Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική, 
Τοπογραφία, Χωρομετρία 

Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί 
πλεονέκτημα 

 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Βοηθοί Λειτουργοί Καταγραφής και Διαχείρισης (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.  

• Τριετής συνεχής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ  

• Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική, 
Αρχιτεκτονική Τοπίου, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, Ανακαίνιση και 
Αποκατάσταση Κτιρίων, Τοπογραφία, Διαχείριση Ακινήτων, Επιμέτρηση 
Ποσοτήτων 

Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 
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ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 

• (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών 
(περιλαμβανομένου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου) στη Διαχείριση 
Ακινήτων ή στις Εκτιμήσεις ή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή 
σε θέμα σχετικό με την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών στοιχείων γης 
(LIS/Legal/Fiscal)∙ 

Κτηματολογικοί Γραφείς (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

ή 
(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.  

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 

• Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Χωρομετρία, Χαρτογραφία, 
Φωτογραμμετρία, Γεωπληροφορική, Τοπογραφία, Πολιτική Μηχανική, 
Φωτολιθογραφία, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. 

Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλ. Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 
Βοηθοί Τύπου (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή μιας 
άλλης ξένης γλώσσας, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Όσοι 
διορίζονται με απαίτηση μιας άλλης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής, πρέπει 
να αποκτήσουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας μέσα σε τέσσερα χρόνια 
από την ημερομηνία διορισμού τους και να επιτύχουν για το σκοπό αυτό σε 
ειδικό γραπτό διαγωνισμό. 

• Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.  

Φωτογράφοι (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Δίπλωμα/πιστοποιητικό αναγνωρισμένης σχολής διετούς τουλάχιστον κύκλου 
σπουδών στη φωτογραφική τέχνη.  

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 
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• Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.  

Γραφίστας (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Δίπλωμα/πιστοποιητικό αναγνωρισμένης σχολής διετούς τουλάχιστον κύκλου 
σπουδών στη Διακοσμητική ή Γραφικές Τέχνες.  

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας  

• Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.  

Χειριστής Κινηματογράφου (Κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Γνώση Χειρισμού καθώς και ικανότητα να διενεργεί συνήθη συντήρηση 
εξοπλισμού προβολών και να προβαίνει σε απλές επισκευές. 

• Κατοχή άδειας οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας «Γ». 

• Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.  

Βοηθοί Ψηφιακού Φωτογραφικού Εργαστηρίου (Κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)): 

• Δίπλωμα/πιστοποιητικό αναγνωρισμένης σχολής μονοετούς τουλάχιστον 
κύκλου σπουδών στη φωτογραφική τέχνη.  

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Διετής τουλάχιστο πείρα στην ψηφιοποίηση και επεξεργασία φωτογραφικού 
υλικού, αποτελεί πλεονέκτημα.  

 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 

• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

Βοηθοί Λειτουργοί Πολιτικής Άμυνας (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

• (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 
μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική ή 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές,  

Λειτουργοί Αρχείων και Επικοινωνιών (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 

ή 
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• (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και 

εκπαίδευση ή/και πείρα στους Ηλεκτρονικούς 
Υπολογιστές/Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική.  

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας  

Πλεονεκτήματα: 
• Επιτυχία στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση 
που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών∙ 

• Καλή γνώση άλλης ξένης γλώσσας εκτός από Αγγλική 
• Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο    

Παιδείας και Πολιτισμού στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, με 
ταχύτητα 35 τουλάχιστο λέξεις το λεπτό. 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Αποθηκάριοι (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης κατά προτίμηση 

Εμπορικού Τμήματος. 

• (α) Επιτυχία στην Ενδιάμεση Εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού   
      Επιμελητηρίου του Λονδίνου (Book-Keeping Intermediate) ή οποιαδήποτε  
      άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών  
                                                             ή 
(β)   επιτυχία στην εξέταση του Ινστιτούτου Αγορών και Προμηθειών (Institute  
       of Purchasing and Supply) της Αγγλίας, με θέμα “Certificate in Stores  
       Supervision”. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 

 
ΤΕΛΩΝΕΙΑ 
 
Βοηθοί Τελωνείων (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Βοηθοί Φορολογίας (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Επιτυχία στο 3ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 3 
Certificate in Accounting (VRQ) ή Pearson LCCI Level 3 in Financial Accounting 
(VRQ)) ή στην Ανώτερη (Higher) Εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού 
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Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε 
εγκριθεί ως ισότιμη από το Υπουργείο Οικονομικών. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών (Κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό 
 
 

Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

•  Όταν οι ανάγκες της Υπηρεσίας το απαιτούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
επιτύχει – 

 
(α) Στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού  
      Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε  
      εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών∙ 
                                                        ή 
(β) σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο  
     Παιδείας και Πολιτισμού –  

 
      (ι)  ικανότητας στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστο  
           μέσου επιπέδου, ή  με ταχύτητα 35 τουλάχιστο λέξεων κατά λεπτό   
           στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία∙ ή/και 
      (ιι) στην ελληνική και αγγλική στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστο  
           λέξεις το λεπτό 
 

Σημ. 1: Τα πιο πάνω προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
Σημ. 2: Διετής πείρα σε γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα ή/και επιτυχία σε 
εξετάσεις ταχύτητας που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού στην Ελληνική ή/και Αγγλική Δακτυλογραφία με ταχύτητα 
τουλάχιστον 40 λέξεις κατά λεπτό αποτελεί πλεονέκτημα.  
 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
 
Τυπογράφοι (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.  
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• Τριετής πείρα στην Τυπογραφία που να περιλαμβάνει χειρισμό 

εκτυπωτικής μηχανής ή/και την τεχνική εκτυπωτικών μηχανών/φωτοτυπικών 
μηχανών/μηχανών διεκπεραίωσης. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
 
Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί  (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 

• Επιτυχία στο 3ο Επίπεδο Εξέτασης στη Λογιστική (Pearson LCCI Level 3 
Certificate in Accounting (VRQ) ή Pearson LCCI Level 3 Certificate in Financial 
Accounting (VRQ)) ή στην Ανώτερη (Higher) εξέταση στην Λογιστική του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε 
εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Επιμελητές (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• (α) Επιτυχία στην Ενδιάμεση Εξέταση στη Λογιστική (Intermediate) του   
      Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση  
      ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών· 
      ή 
(β) Δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής διετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού  
     κύκλου σπουδών στη Βιβλιοθηκονομία. 

• Επιτυχία σε εξετάσεις ικανότητας στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, 
τουλάχιστον μέσου επιπέδου, ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό, 
οι οποίες διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού. 
 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.  

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 
Τεχνικοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 

σπουδών (περιλαμβανομένου πανεπιστημιακού διπλώματος) στην Πολιτική 
Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Τοπογραφία, Χωρομετρία, Επιμέτρηση Ποσοτήτων, 
Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική της 
Πληροφορικής ή Πληροφορική· 

ή 
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 (β) απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 

στην ειδικότητα Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων ή Σχεδιαστή ή Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης ο συνδυασμός του οποίου να περιλαμβάνει  Τεχνικό Σχέδιο.   

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 
Σημ.: Η ειδικότητα των προσόντων θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 

ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
 
ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Εκπαιδευτές (Κλ. Α6 και Α9(i)): 
• (α)Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν  στα Ξενοδοχειακά που 

να περιλαμβάνει στα θέματα σπουδών του την ειδικότητα στην οποία προορίζεται 
να διδάξει 

ή 
(β) Δίπλωμα επιπέδου H.N.D. στα ξενοδοχειακά και πενταετής τουλάχιστον 
διδακτική πείρα ή και πείρα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, στην ειδικότητα στην 
οποία προορίζεται να διδάξει. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 
 

Σημ.: Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ 
 
Οικονόμοι (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Δίπλωμα διετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών αναγνωρισμένης Σχολής 
Οικιακής Οικονομίας ή Νοσηλευτικής Σχολής, αποτελεί πλεονέκτημα. 

 
Βοηθοί Λειτουργοί Σχολής Τυφλών (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 

• Επιτυχία σε εξετάσεις ικανότητας που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, 
τουλάχιστο μέσου επιπέδου 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Τεχνικοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 

σπουδών στην Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Τοπογραφία, Χωρομετρία, 
Επιμέτρηση Ποσοτήτων 

ή 
 (β) απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην 

ειδικότητα Πολιτικής Μηχανικής ή Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων ή 
Σχεδιαστή.   

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

 
Σημ.: Η ειδικότητα των προσόντων θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 

ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Τεχνικοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 

μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Συντήρηση Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογία, 
Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Τοπογραφία, Χαρτογραφία, Χωρομετρία 

ή 
(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης  

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.  

• Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα. 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
 
Βοηθοί Λειτουργοί Πολιτικής Αεροπορίας (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
Εκκρεμεί η κατάρτιση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. 
 
Βοηθοί Λειτουργοί Αεροπορικών Κινήσεων  (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας . 

• Καλή άρθρωση και ψηλό επίπεδο υγείας στην όραση και την ακοή. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί 
πλεονέκτημα. 
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ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Ταχυδρομικοί Λειτουργοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας «Δ» όπως αυτή ίσχυε μέχρι 30.04.04, ή 
κατηγορίας «Β» όπως αυτή ισχύει από 01.05.04, της οποίας η χρήση να μην 
περιορίζεται σε οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 
Ταχυδρομικοί Διανομείς (Κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• (α) Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας «Δ» όπως αυτή ίσχυε μέχρι 30.04.04, 
ή κατηγορίας «Β» όπως αυτή ισχύει από 01.05.04, της οποίας η χρήση να μην 
περιορίζεται σε οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. 
(β) Άδεια οδηγού ή μαθητευόμενου οδηγού μοτοσικλέτας κατηγορίας «Η» όπως 
αυτή ίσχυε μέχρι 30.04.04, ή κατηγορίας «Α», υποκατηγορίας «Α» και «Α1» 
όπως αυτές ισχύουν από 01.05.04, ή ειδικότητας «Ι». 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
Ελεγκτές Μεταφορών (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα. 
 
Τεχνικοί (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 

μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Μηχανολογία ή/και στη Μηχανική 
Αυτοκινήτων. 

ή 
(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην 
ειδικότητα της Μηχανικής Αυτοκινήτων.  

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.  
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• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί 

πλεονέκτημα. 
 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Τεχνικοί Μηχανικοί (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)): 
• Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 

μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική 
Μηχανική 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της 
Γερμανικής γλώσσας 

 
Σημ.: Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Τεχνικοί Οδοντιατρικού Εργαστηρίου (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8 (i)): 
• Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον 

μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Οδοντοτεχνική 

• Εγγραφή στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών Κύπρου σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 
Βοηθοί Οδοντιατρείου (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 

 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
Τεχνικοί Φαρμακείου (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)): 
• Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 
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