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Απαιτούμενα προσόντα θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν 
υπερβαίνει την ΚΛΙΜΑΚΑ Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες 
απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν 

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 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Νομικά (περιλαμβανομένου του 
Barrister-at-Law), Οικονομικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση. 

Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

• Πλεονεκτήματα
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα πιο 

πάνω θέματα. 

: - Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. 

- Προηγούμενη πείρα σε συναφή καθήκοντα. 
 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Πολιτικές, Οικονομικές ή Κοινωνικές 
Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), 
Ευρωπαϊκές Σπουδές, Ευρωπαϊκό ή/και Διεθνές Δίκαιο. 

Λειτουργοί Διεθνών Σχέσεων 

• Πολύ καλή γνώσης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας ή/και της Γαλλικής 
γλώσσας.  

• Πλεονεκτήματα
                             γαλλικών). 

: - Πολύ καλή γνώση και των δύο γλωσσών (αγγλικών και  

  - Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα πιο 
πάνω θέματα. 

  - Προηγούμενη πείρα σε συναφή καθήκοντα. 
 
Λειτουργοί Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ελληνική Φιλολογία, Νομικά 
(περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσια Διοίκηση 

Τομέας Εκδόσεων 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

• Πλεονεκτήματα
  - Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα πιο 

πάνω θέματα. 

: - Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. 
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• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Νομικά, Οικονομικές Επιστήμες, 
Δημόσια Διοίκηση, Κοινωνιολογία. 

Τομέας Ερευνών και Μελετών 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

• Πλεονεκτήματα
  - Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα πιο 

πάνω θέματα. 

: - Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. 

 
Σημ: Τα καθήκοντα και ευθύνες καθώς και τα προσόντα της θέσης θα 
καθορίζονται κατά τη δημοσίευσή της, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Νομικά (περιλαμβανομένου του 
Barrister-at-Law). 

Λειτουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στο κοινοτικό δίκαιο ή στις ευρωπαϊκές σπουδές. 

• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. 

• Πλεονέκτημα
 

: Μονοετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης. 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικές Επιστήμες ή στη 
Δημόσια Διοίκηση ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Λειτουργοί Οικονομικής Διαχείρισης 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

• Πλεονεκτήματα
                            πάνω θέματα. 

: - Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα πιο 

  - Προηγούμενη πείρα σε συναφή καθήκοντα. 
 
Λειτουργοί Επικοινωνίας  

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια 
Διοίκηση ή Πολιτικές Επιστήμες. 

Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διαδραστικά Πολυμέσα (Interactive 
Multimedia Design) ή σε Ηλεκτρονικά Γραφικά   (Computing and Graphic 
Design). 

Διαδραστικά Θέματα  - Interactive Media – Graphic Design  
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Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Management 
Systems and Automated Management Systems). 

Θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας 

 
Σημ.: Στην περίπτωση υποψηφίων που κατέχουν προσόντα σε Κλάδο της 
Μηχανικής Επιστήμης, αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν στους 
κατόχους τους να εγγραφούν ως μέλη του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε περίπτωση 
ειδικότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο. 
 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οπτικοακουστικά Μέσα ή στα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας, Εικονοληψία, Μοντάζ, Ηχοληψία. 

Θέματα Οπτικοακουστικών Μέσων 

 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ 

• Προηγούμενη πείρα πέντε (5) τουλάχιστον χρόνων στην εκτέλεση συναφών 
καθηκόντων. 

• Πλεονέκτημα

 

: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε, αντίστοιχο για 
την κάθε περίπτωση, από τα πιο πάνω θέματα  

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

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Οικονομικά, 
Χρηματοοικονομικά ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών ή στη Λογιστική ή μέλος 
οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 

Λειτουργοί Προϋπολογισμού 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

• Πλεονεκτήματα
                             πάνω θέματα. 

: - Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα πιο 

 

 
Βιβλιοθηκονόμος Βουλής 

Εκκρεμεί η κατάρτιση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. 
 

 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Νομικά (περιλαμβανομένου του 

Πρωτοκολλητές  
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Barrister-at-Law) που δίδει το δικ αίωμα στον κ άτοχό του να εγ γ ραφεί ως 
ασκούμενος δικηγόρος στην Κύπρο και επιτυχία στις εξετάσεις δυνάμει του 
άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου.  

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

• Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε στη δημόσια 
υπηρεσία αποτελεί πλεονέκτημα. 

 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Λογιστική, 
Χρηματοοικονομικά  

Λειτουργοί Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης 
(προηγουμένως καλούμενες «Ανακριτές») 

ή 
Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Νομικά 
(περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ή μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από 
το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 

Λειτουργοί Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

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

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού 
έτους,  σε θέματα προστασίας του ανταγωνισμού ή/και οικονομετρίας, αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

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

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Νομικά (περιλαμβανομένου του 
Barrister-at-Law), Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Επιστήμη των 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των 

Λειτουργοί Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
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Software Engineering, Management Information Systems, Information 
Technology), Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Ιστοσελίδων Internet, Οικονομικά, 
Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Στατιστική, 
Μαθηματικά, Διοίκηση Προσωπικού, Κλασσικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, 
Ψυχολογία.  

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

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού 
έτους,  σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω, ή/και διετής πείρα 
σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα. 

 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Νομικά 
(περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law). 

Λειτουργοί Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 

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

 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:  Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Εμπορικά, Δημόσια Διοίκηση, Στατιστική, Νομικά, Μηχανική 
Επιστήμη, Μηχανική της Πληροφορικής, Μηχανική Λογισμικού, Επιστήμη των 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής, Διοίκηση Συστημάτων 
Πληροφορικής, Τεχνολογία της Πληροφορικής, Σχεδιασμός Ιστού, 
Επικοινωνία Δεδομένων/Δίκτυα Υπολογιστών, Kυβερνoασφάλεια/Ασφάλεια 
Υπολογιστών/Ασφάλεια Πληροφοριών/Ασφάλεια Επικοινωνιών/Ασφάλεια 
Δικτύου, Ψηφιακή Ιατροδικαστική/Ιατροδικαστική Υπολογιστών  

Λειτουργοί Εσωτερικού Ελέγχου 

ή 
Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 

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

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

Σημ. 1: Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, τα πιο πάνω απαιτούμενα 
προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης. 
Σημ. 2: Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής 
Επιστήμης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης 
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του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία.  
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Στατιστική, Πληροφορική, Νομικά  

Λειτουργοί Συνεργατικών Εταιρειών 

ή 
Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 

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

• Διετής τουλάχιστον ελεγκτική ή/και λογιστική πείρα ή/και πείρα σε θέματα 
διεξαγωγής οικονομικών ερευνών και μελετών ή/και πείρα σε θέματα  
παρακολούθησης/υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής αποτελεί 
πλεονέκτημα 

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

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα ακόλουθα θέματα:  

Λειτουργοί Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 
(α) Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law). 
(β) Κοινωνιολογία, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Διοίκηση, Κοινωνική 

Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, Ψυχολογία, Επιστήμες της Αγωγής ή 
συνδυασμό των θεμάτων αυτών. 

 

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

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές 
διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω ή σε θέματα προστασίας 
δικαιωμάτων του παιδιού ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή/και διετής πείρα σε 
θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, αποτελεί πλεονέκτημα. 

 
Σημ.: Τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση 
της θέσης, κατά κατηγορία, είτε (α), είτε (β), κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Λειτουργοί Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 

 
ΕΙΔΙΚΑ (για καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις): 

• Για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας
 

: 

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα 
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, 
Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά (περιλαμβανομένου του 
Barrister–at–Law), Θετικές Επιστήμες (περιλαμβανομένων των Κλάδων 
της Μηχανικής Επιστήμης, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Γενετικής), 
Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή. 

    ή  
(β) Μέλος σώματος ελεγκτών, αναγνωρισμένο από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 
 

• Για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Επικοινωνιών
    

: 

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα 
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ηλεκτρολογική 
Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική της Πληροφορικής, Επιστήμη 
της Πληροφορικής, Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων (Management 
Information Systems), Τεχνολογία των Πληροφοριών, Σχεδιασμός και 
Εγκατάσταση Ιστοσελίδων, Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφοριών, 
Τηλεπικοινωνίες, Επικοινωνίες Δεδομένων, Μηχανική Λογισμικού. 

  
• Για τοποθέτηση στη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας
 

: 

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα 
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ηλεκτρολογική 
Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική της Πληροφορικής, Επιστήμη 
της Πληροφορικής, Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφοριών, Επικοινωνίες 
Δεδομένων. 

 

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

ΓΕΝΙΚΑ (για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις):  

 
Σημ.: Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τα στην παράγραφο (1) πιο πάνω 
απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της 
θέσης, κατά κατηγορία, είτε (1)(Α) είτε (1)(Β) είτε (1)(Γ). 
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ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

• Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής 
(περιλαμβανομέμωμ των Sogtware Engineering, Management Information 
Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες 
(Data Communications), Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Ιστοσελίδων Internet, 
Ηλεκτρονική Απεικόνιση (Electronic Imaging). 

Λειτουργοί Πληροφορικής 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας. 

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

Σημ.: Στην περίπτωση υποψηφίων που κατέχουν προσόντα σε Κλάδο της 
Μηχανικής Επιστήμης, αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπουν 
στους κατόχους τους να εγγραφούν ως μέλ η του ΕΤΕΚ στην οικ εία για κ άθε 
περίπτωση ειδικότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο. 

 

 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρολογική 
Μηχανική, Οικονομικά, Λογιστική (περιλαμβανομένου του μέλος οποιουδήποτε 
σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση 
Συστημάτων Πληροφορικής, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law).  

Λειτουργοί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

 

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

 
Σημ. 1: Τα στην παρ. πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη 
δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   
 
Σημ. 2: Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής 
Επιστήμης, σύμφωνα με την παράγραφο πιο πάνω, πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον 
κλάδο Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της 
Πληροφορικής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.   
 

 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Λειτουργοί Διασφάλισης Ποιότητας 

Εκκρεμεί η κατάρτιση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. 
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ναυτιλιακές Σπουδές (εξαιρουμένης 
της Μηχανικής και της Ναυπηγικής), Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου 
του Barrister-at-Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών ή/και Τεχνολογία της Πληροφορικής  

Λειτουργοί Ναυτιλίας 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού 
έτους,  σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω, ή/και διετής πείρα 
σε ναυτιλιακά θέματα, αποτελεί πλεονέκτημα. 

 
Σημ.: Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, τα πιο πάνω απαιτούμενα 
προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης. 
 

 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Νομικά,  
(περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, 
Δημόσια Διοίκηση, Στατιστική, Πληροφορική, Μαθηματικά, Ψυχολογία, 
Κοινωνιολογία, Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Διοίκηση  

Λειτουργοί Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 

ή 
Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 

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

 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Κοινωνική Εργασία/ Ευημερία/ 
Πρόνοια,  Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Διοίκηση, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, 
Νομικά, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτικές Επιστήμες, 
Οικονομικά, Εγκληματολογία. 

Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών 

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

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο πάνω 
θέματα αποτελεί πλεονέκτημα. 
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Σημ.: Τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
ανάλογα με της ανάγκες της υπηρεσίας. 
 

 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Φιλολογία, Ιστορία, Φιλοσοφία, 
Αρχαιολογία, Γλώσσες, Πολιτιστικές, Κοινωνιολογικές ή Κλασσικές Σπουδές, 
Καλές Τέχνες. 

Μορφωτικοί Λειτουργοί 

• Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή 
της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε κλάδο σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης 
αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

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

Εκκρεμεί η κατάρτιση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. 
Έφορος Μουσείου Αγώνος 

 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Βιβλιοθηκονομία ή 
στην Τεκμηρίωση σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθηκονομία ή στην Πληροφορική 
σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθηκονομία. 

Βιβλιοθηκονόμοι 

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

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

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοοικονομικά, 
Οικονομικά, Λογιστική, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), 
Πολιτικές Επιστήμες, Τουρκικές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκές 
Σπουδές, Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης  

Λειτουργοί Άμυνας 

ή 
Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με της διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.  
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• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της 
Γερμανικής γλώσσας. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:  Γεωπονία, Οικονομικά, Αγροτική 
Οικονομική, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Πολιτικές 
Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Λειτουργοί Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στα πιο πάνω θέματα αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:  Γεωπονία, Ζωϊκή Παραγωγή, 
Αγροτική Οικονομική, Εδαφολογία, Οπωροκηπευτικά, Γεωργική Μηχανική, 
Γεωργική Χημεία, Χημεία, Χημείων Τροφίμων, Τεχνολογία Τροφίμων, 
Επιστήμη Τροφίμων, Οικονομικά ή άλλο θέμα συναφές της τη Φυτική ή Ζωϊκή 
Παραγωγή. 

Λειτουργοί Γεωργίας 

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

•  Μεταπτυχιακό προσόν μετά από σπουδές της τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 
σε θέμα ή θέματα που θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
ανάλογα με της ανάγκες της υπηρεσίας, θα αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

Σημ.:  Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόν στη Γεωπονία ή σε κλάδο της 
Γεωπονίας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι Γεωπόνοι σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία. 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Δασολογία ή στη 
Διαχείριση Δασών. 

Συντηρητές Δασών 

 

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

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός 
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα συναφές με τη δασολογία ή τη 
διαχείριση δασών, ή/και διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, 
αποτελεί πλεονέκτημα. 
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ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μετεωρολογία, 
Κλιματολογίας, Φυσική, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Φυσική Περιβάλλοντος, 
Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική, Πολιτική Μηχανική. 

Μετεωρολογικοί Λειτουργοί 

 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού 
έτους σε θέμα/θέματα της Μετεωρολογίας ή/και διετής τουλάχιστον πείρα 
σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα. 

 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Γεωπονία ή σε θέμα 
των Γεωπονικών Επιστημών ή σε θέμα που σχετίζεται άμεσα με τις 
δραστηριότητες του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών  

Λειτουργοί Γεωργικών Ερευνών 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

•  Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας 
ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται 
στην παράγραφο πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

Σημ. 1:  Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, τα πιο πάνω απαιτούμενα 
προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης. 
 
Σημ. 2:  Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόν στη Γεωπονία ή σε κλάδο της 
Μηχανικής Επιστήμης,  πρέπει να μπορούν να εγγραφούν στον οικείο για κάθε 
περίπτωση επαγγελματικό σύνδεσμο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και να 
είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο σύνδεσμο κατά την ημερομηνία διορισμού τους 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από 
τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Θαλάσσια Βιολογία, 
Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Βιολογία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, 
Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις Θαλάσσιες Επιστήμες, 
Μηχανική της  Πληροφορικής, Οικονομικά.  

Λειτουργοί Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Αγγλικής γλώσσας. 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού 
έτους σε θέμα που αναφέρεται στην παρ. (1) θα αποτελεί πλεονέκτημα.  

 
Σημ.: Τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά την δημοσίευση της θέσης, 
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που απαιτείται προσόν στη 
Μηχανική της Πληροφορικής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως 
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μέλη του ΕΤΕΚ στον οικείο Κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία.  
 

• 

Μηχανικοί/Κυβερνήτες Σκάφους 

Για τη θέση Μηχανικού Σκάφους

 

: Πτυχίο Μηχανικού Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένο από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ. 

• Για τη θέση Κυβερνήτη Σκάφους

 

:  Πτυχίο Πλοιάρχου Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένο από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ. 

• 
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας. 
Και για τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις:  

 
Σημ.:   Τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση 
της θέσης (Μηχανικός ή Κυβερνήτης), ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  
 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στις:  

Λειτουργοί Περιβάλλοντος  

(α)  Περιβαλλοντικές Σπουδές, Περιβαλλοντική Επιστήμη, Αειφόρο Ανάπτυξη, 
Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Ενεργειακή 
Διαχείριση, Έλεγχος της Ρύπανσης, Διαχείριση Αποβλήτων, Εκτίμηση 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Κλιματική Αλλαγή, Μηχανική 
Περιβάλλοντος, Πολιτική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Μηχανική 
Μεταλλείων, Μηχανική Ορυκτών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τεχνολογία 
Περιβάλλοντος, Αρχιτεκτονική Γεωλογία, Γεωπονία, Μετεωρολογία, 
Φυσική, Χημεία, Οικονομικά Περιβάλλοντος,  

(β) Οικολογία, Διαχείριση Άγριας Ζωής, Διαχείριση Προστατευόμενων 
Περιοχών, Βιολογία, Δασολογία, Νομικά Περιβάλλοντος 

(γ)   Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής.  

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

•  Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας 
ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται 
πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα. 
 

Σημ. 1:  Τα στις παραγράφους (α), (β) και (γ) πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα 
καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.  
 
Σημ. 2: Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής 
Επιστήμης ή στη Γεωπονία, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο του 
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) ή στο Συμβούλιο 
Γεωπόνων, αντίστοιχα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη: 

Λειτουργοί Κρατικού Αρχείου 

(α) Διαχείριση Αρχείων, Αρχειακή Επιστήμη ή κλάδοι αυτής, Παλαιογραφία, 
Ιστορία, Αρχαιολογία, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), 
Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση  

ή 
(β) Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

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

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στη Διαχείριση Αρχείων ή στην Αρχειακή 
Επιστήμη ή Κλάδους αυτής ή στην Παλαιογραφία αποτελεί πλεονέκτημα. 

 
Σημ.:  Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, τα πιο πάνω απαιτούμενα 
προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης κατά 
κατηγορία, είτε (1)(α) είτε (1)(β). 
 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από 
τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Συντήρηση 
Εγγράφων, Συντήρηση Χάρτου, Συντήρηση Έργων Τέχνης, Συντήρηση 
Αρχαιοτήτων. 

Συντηρητές Εγγράφων 

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

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Εμπορικά, Λογιστική, 
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά (περιλαμβανομένου του 
Barrister-at-Law), Πολιτικές Επιστήμες, Πληροφορική (περιλαμβανομένων της 
Επιστήμης της Πληροφορικής και Information Technology), Ευρωπαϊκές 
Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Marketing. 

Λειτουργοί Εμπορίου και Βιομηχανίας 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 
 
Σημ. 1: Τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
Σημ. 2: Οι υποψήφιοι με προσόντα στην Πληροφορική, θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με τη περί 
ΕΤΕΚ νομοθεσία. 
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• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα 
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Κλάδο Μηχανικής 
Επιστήμης, Χημεία, Βιομηχανική Χημεία, Τεχνολογία Τροφίμων, Υφαντική 
Τεχνολογία, Ενέργεια (Energy Sources), Μαθηματικά, Στατιστική, Φυσική 

Λειτουργοί Βιομηχανικών Εφαρμογών 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.  
 
Σημ. 1: Τα στην παράγραφο πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται 
κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
Σημ. 2:  Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής 
Επιστήμης, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Επιστημονικό και Τεχνικό 
Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με 
τη σχετική νομοθεσία.   
 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Εμπορικά, Λογιστική, 
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά (περιλαμβανομένου του 
Barrister-at-Law), Πολιτικές Επιστήμες, Marketing. 

Λειτουργοί Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

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

• Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
τίτλος διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον στα πιο πάνω θέματα αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 

 
ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα 
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Νομικά 
(συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Χρηματοοικονομικά, Εμπορικά, 
Λογιστική, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτικές Επιστήμες, 
Μάρκετινγκ  

Λειτουργοί Αφερεγγυότητας 

ή 
Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 
 

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

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας 
ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται 
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πιο πάνω, ή/και διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Κοινωνιολογία, 
Ψυχολογία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Στατιστική, Νομικά 
(περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια 
Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Δημόσιες Σχέσεις, Εργασιακές Σχέσεις ή σε 
κλάδο των Επιστημών αυτών που είναι σχετικός με τα θέματα του τομέα 
εργασίας.  

Λειτουργοί Εργασίας 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν διάρκειας ενός τουλάχιστον 
έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και 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. 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Κοινωνικές ή Πολιτικές 
Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσια 
Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μαθηματικά, Στατιστική, Αναλογιστικές 
Σπουδές, Λογιστική. 

Λειτουργοί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

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

 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Λειτουργοί Παραγωγικότητας 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διεύθυνση Επιχειρήσεων, Δημόσια 
Διοίκηση, Μηχανική, Λογιστική, Οικονομικά, Βιομηχανική Ψυχολογία, 
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Κοινωνιολογία, Στατιστική, Μαθηματικά, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Φυσική, 
Χημεία, Διοίκηση Προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες. 

• Μονοετής μεταπτυχιακή πείρα σχετική με τις δραστηριότητες του Κέντρου 
Παραγωγικότητας. 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

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

 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 
Λειτουργοί Κοινωνικής Ενσωμάτωσης  

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Πολιτικές Επιστήμες, 
Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Οικονομικά. 

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

 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Εργασιακές Σχέσεις, Δημόσιες 
Σχέσεις, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, 
Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Οικονομικά, Κοινωνικές 
Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Στατιστική, Λογιστική. 

Λειτουργοί Εργασιακών Σχέσεων 

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

• Διετής τουλάχιστον πείρα στις εργασιακές σχέσεις αποτελεί πλεονέκτημα. 
 
Σημ.: Τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

Εκκρεμεί η κατάρτιση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. 
Λειτουργοί Εσωτερικών 

 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διαχείριση Ακινήτων, Εκτιμήσεις, 
Πολιτική Μηχανική, Τοπογραφία, Γεωπονία, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), 
Πολιτικές Επιστήμες.    

Λειτουργοί Διαχείρισης T/K Περιουσιών 

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

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

 
Σημ.: Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης 
ή στη Γεωπονία πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο για κάθε περίπτωση 
επαγγελματικό σύνδεσμο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ  

• (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον 
από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:  

Κτηματολογικοί Λειτουργοί Β΄ 

(α) Τοπογραφία,  Χωρομετρία,  Χαρτογραφία,  Φωτογραμμετρία, 
Υδρογραφία, Γεωδαισία. 

(β) Διαχείριση Ακινήτων, Εκτιμήσεις. 
(γ)  Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law). 
(δ) Διαχείριση/ Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφοριών Γης. 
(ε) Δημόσια Διοίκηση, Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες, 

Οικονομικά,  Διοίκηση Επιχειρήσεων.  

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

 
Σημ.: Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, τα απαιτούμενα προσόντα θα 
καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, κατά κατηγορία, είτε (1)(α) είτε (1)(β) 
είτε (1)(γ) είτε (1)(δ) είτε (1)(ε). 

 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:  

Λειτουργοί Τύπου και Πληροφοριών 

(α)  (i)   Δημοσιογραφία, Μετάφραση, Επικοινωνία, Πολιτικές Επιστήμες,  
                                                 ή  
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  (ii) Κοινωνικές Επιστήμες, Κλασσικές Επιστήμες, Φιλοσοφία, Φιλολογία, 
Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) και ένα έτος πείρα 
στη δημοσιογραφία / μέσα μαζικής ενημέρωσης,  

                                                ή  
(β) Διαδραστικά Πολυμέσα (Interactive Multimedia Design), Ηλεκτρονικά 

Γραφικά (Computing and Graphic Design). 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή μιας άλλης ξένης γλώσσας, 
όπως θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις εκάστοτε  
ανάγκες της Υπηρεσίας. 

• Πολύ καλή γνώση μιας επιπρόσθετης ξένης γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα 
 
Σημ.: Τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του 
Barrister-at-Law)   

Λειτουργοί Πολιτικής Άμυνας 

ή 
Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 

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

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

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά. 

Οικονομικοί Λειτουργοί 

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

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός 
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στα Οικονομικά ή κλάδο των Οικονομικών ή 
στα Χρηματοοικονομικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση 
ή στις Διοικητικές Επιστήμες ή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές αποτελεί 
πλεονέκτημα.  

 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική, Οικονομικά, Εμπορικά, 
Διοίκηση Επιχειρήσεων.  

Λογιστικοί Λειτουργοί Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά ή κλάδο των 
Οικονομικών. 

Λειτουργοί Προγραμματισμού 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

• Μεταπτυχιακό προσόν στα Οικονομικά ή σε κλάδο των Οικονομικών ή σε άλλο 
θέμα σχετικό με τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης, όπως π.χ. Ποσοτικές 
Μέθοδοι (Quantitative Methods), Έρευνα Ροής και Σχεδιασμού (Operational 
Research), Περιφερειακές Σπουδές (Area Studies), Διοικητικές Επιστήμες 
(Administrative Sciences) κλπ  ή/και πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης 
αποτελεί πλεονέκτημα. 

 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικές Επιστήμες, Δημόσια 
Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Νομικά, Πολιτικές Επιστήμες, 
Ευρωπαϊκές Σπουδές κλπ. 

Λειτουργοί Συντονισμού 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους στα πιο 
πάνω θέματα ή/και διετής σχετική πείρα σε δημόσια θέση ή σε έκτακτη 
απασχόληση αποτελεί πλεονέκτημα.  

 

 
ΤΕΛΩΝΕΙΑ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Εμπορικά, Νομικά 
(περιλαμβανομένου του Barriser-at-Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, 
Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Στατιστική, Πληροφορική  

Τελωνειακοί Λειτουργοί 

ή 
Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 

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

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

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, 
Λογιστική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Νομικά 
(περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Στατιστική, Πληροφορική, Επιστήμη 
των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτίμηση Ακινήτων, Επιμέτρηση Ποσοτήτων, 
Μαθηματικά.  

Λειτουργοί Φορολογίας 

ή  
Μέλος σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. 

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

 
Σημ.: Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, τα απαιτούμενα προσόντα θα 
καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες 
του Τμήματος. 
 

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Στατιστική, Οικονομικά, Μαθηματικά, 
Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οικονομετρία, Δημογραφία, 
Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research). 

Λειτουργοί Στατιστικής 

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

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

 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Εργασιακές Σχέσεις, Οικονομικά, 
Πολιτικές Επιστήμες,   Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law). 

Λειτουργοί Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 

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

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

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικές, Πολιτικές ή Κλασσικές 

Διοικητικοί Λειτουργοί – Γενικό Διοικητικό Προσωπικό 
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Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσιες 
Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ιστορία. 

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

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

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: 

Λειτουργοί Γενικού Λογιστηρίου 

(α) στη Λογιστική (συμπεριλαμβανομένου του μέλους οποιουδήποτε σώματος 
ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου), Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση,  

ή 
(β) στην (i) Πολιτική Μηχανική, (ii) Μηχανολογική Μηχανική, (iii) Ηλεκτρολογική 
Μηχανική, (iv) Ηλεκτρονική Μηχανική,  

ή 
(γ) Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law). 
 

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

 
Σημ.: Τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση 
της δημοσίευση της θέσης κατά κατηγορία, είτε (α) είτε (β)(i) είτε (β)(ii), είτε (β)(iii), 
είτε (β)(iv), είτε (γ), ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Δημόσια Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία. 

Λειτουργοί Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού 

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

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ή/και στην 
εκπαιδευτική Ηγεσία ή/και στην Εκπαιδευτική Πολιτική ή/και σε θέμα συναφές 
με την εκπαίδευση ή/και τα καθήκοντα της θέσης ή/και διετής τουλάχιστο πείρα 
σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα. 
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ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική 
γλώσσα ή/και φιλολογία ή Σωματική Αγωγή. 

Καθηγητές Γενικών Σπουδών 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.  
 
Σημ.: Τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχαιολογία.  

Αρχαιολογικοί Λειτουργοί 

  

• Μεταπτυχιακή πείρα συνολικής διάρκειας έξι μηνών σε ανασκαφές ή/και 
αρχαιολογικές επισκοπήσεις. 

 

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

 

• Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, πέραν της 
εξάμηνης απαιτούμενης στην παρ. πιο πάνω, ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού 
έτους στην Αρχαιολογία ή σε κλάδο της, θα αποτελεί πλεονέκτημα.  

 

• Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας αφορούν την Ενάλια Αρχαιολογία, αυτό θα 
καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης και οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
κατέχουν, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω αναφερόμενα προσόντα και δίπλωμα 
καταδύσεων από αναγνωρισμένο Διεθνή Οργανισμό Καταδύσεων κ αι να 
έχουν συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον υποβρύχιες αρχαιολογικές 
επισκοπήσεις/ανασκαφές. 

 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 
Λειτουργοί Πολιτικής Αεροπορίας: 

Εκκρεμεί η κατάρτιση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. 
 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Νομικά 
(περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια 
Διοίκηση, Αεροπορικές Μεταφορές, Μηχανολογική ή Ηλεκτρολογική ή 
Ηλεκτρονική Μηχανική, Πληροφορική. 

Λειτουργοί Αεροπορικών Μεταφορών και Αεροδρομίων (προηγουμένως 
καλούμενες «Λειτουργοί Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων») 
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• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
 
Λειτουργοί Αεροναυτιλίας (προηγουμένως καλούμενες «Λειτουργοί Εθνικής 
Εποπτικής Αρχής») 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν   

(α) Για τον Τομέα Επιχειρησιακής Εποπτείας 

• Πτυχίο/Άδεια Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας με ειδικότητες σχετικές με τις 
Υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στον: Έλεγχο Αεροδρομίου, Έλεγχο Προσέγγισης, Έλεγχο Περιοχής, 
Έλεγχο Περιοχής με Ραντάρ ή Έλεγχο Προσέγγισης με Ραντάρ. 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν 

(β) Για τον Τομέα Αδειοδότησης: 

• Πτυχίο/Άδεια Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας.  

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μηχανική 
Τηλεπικοινωνιών ή στην Ηλεκτρονική Μηχανική ή στην Ηλεκτρολογική 
Μηχανική ή στη Μηχανική Λογισμικού ή στη Μηχανική Συστημάτων 

(γ) Για τον Τομέα Τεχνικής Εποπτείας: 

• Eγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά. 

(δ) Για τον Τομέα Υποστήριξης:  

 
            

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

ΓΕΝΙΚΑ (για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις): 

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

 
Σημ.: Τα στο (α) ή (β) ή (γ) ή (δ) αναφερόμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη 

δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   
 
Λειτουργοί Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα 
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών στην Πληροφορική, 
Διαχείριση Ασφάλειας,  Μηχανική Επιστήμη 

(α)  Για τον Τομέα Ασφάλειας, Ποιότητας και Προστασίας: 

                             ή 
Πτυχίο/Άδεια Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας  
 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα 
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση, Οικονομικά, 
Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law). 

(β)  Για τον Τομέα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης: 
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• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας.  

ΓΕΝΙΚΑ (για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις): 

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

 
Σημ.: Τα στο (α) ή (β) αναφερόμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη 
δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.   
 

 
Λειτουργοί Εποπτείας Αεροπορικής Ασφάλειας 

Εκκρεμεί η κατάρτιση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. 
 

 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα 
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Νομικά, 
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μηχανολογική Μηχανική, Επιστήμη 
των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων 
των Software Engineering, Management Information Systems και Information 
Technology), Συγκοινωνιολογία.   

Λειτουργοί Οδικών Μεταφορών 

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

• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 
σε θέμα/τα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.  

 
Σημ. 1: Τα στην παράγραφο πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται 
κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
Σημ. 2: Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα στη Μηχανολογική Μηχανική, 
Συγκοινωνιολογία και στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της 
Πληροφορικής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του 
Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο, σύμφωνα 
με τη σχετική νομοθεσία. 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Διοίκηση 
Νοσοκομείων, Οικονομικά της Υγείας, Νομικά της Υγείας, Διοίκηση Υγείας, 
Δημόσια Υγεία, Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας, Χημεία, Βιολογία, 
Στατιστική της Υγείας, Οικονομικά, Χρηματοοοικονομικά, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Νομικά, Λογιστική (περιλαμβανομένου του 

Λειτουργοί Υπηρεσιών Υγείας 
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μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου).   

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

 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Νοσηλευτική (Γενική 
ή Ψυχιατρική), Νοσηλευτική Διοίκηση, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, 
Νοσηλευτική Εκπαίδευση 

Λειτουργοί Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 

• Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής Γενικής ή Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής βάσει των 
διατάξεων περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου. 

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

• Διετής τουλάχιστο πείρα στη νοσηλευτική ή/και στη νοσηλευτική διοίκηση, 
αποτελεί πλεονέκτημα. 

 

 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα 
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Περιβαλλοντική 
Υγιεινή, Περιβαλλοντική Υγιεινή, Υγιεινολογία, Επιστήμη ή/και Τεχνολογία 
Τροφίμων, Διατροφολογία, Βιολογία, Χημεία 

Υγειονομικοί Λειτουργοί 

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

 
Σημ.: Τα στην παράγραφο πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται 
κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Λειτουργοί Τοξικοεξάρτησης: 

Εκκρεμεί η κατάρτιση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης. 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Οι κλίμακες όλων των πιο πάνω θέσεων είναι οι συνδυασμένες Κλίμακες Α8, 
Α10 και Α11. 
 

2.  Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ή τίτλο 
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