
 
Αριθμός 17 

Οι περί Τμήμαηος Δπιθεώρηζης Δργαζίας– Θέζεις Πρώηοσ Λειηοσργού Δπιθεώρηζης Δργαζίας και 
Λειηοσργού Δπιθεώρηζης Δργαζίας (Στέδια Υπηρεζίας) Κανονιζμοί ηοσ 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο 
Υποσργικό Σσμβούλιο δσνάμει ηων άρθρων 27 και 87 ηων περί Γημόζιας Υπηρεζίας Νόμων ηοσ 1990 έως 2015, 
καηαηεθένηες ζηη Βοσλή ηων Ανηιπροζώπων εγκρίθηκαν από ασηή και δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημερίδα ηης Γημοκραηίας. 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΓΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1990 ΔΧ 2015 

___________________ 
 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 27 θαη 87 
 

       
1  ηνπ 1990 

    71  ηνπ 1991 
  211  ηνπ 1991 
  27(Ι) ηνπ 1994 
  83(Ι) ηνπ 1995 
  60(Ι) ηνπ 1996 
109(Ι) ηνπ 1996 
  69(Ι) ηνπ 2000 
156(Ι) ηνπ 2000 
    4(Ι) ηνπ 2001 
  94(I) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 
  31(Ι) ηνπ 2004 
218(Ι) ηνπ 2004 
  68(Ι) ηνπ 2005 
  79(Ι) ηνπ 2005 
105(Ι) ηνπ 2005 
  96(Ι) ηνπ 2006 
107(Ι) ηνπ 2008 
137(η) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 

78(I) ηνπ 2013 
7(Ι) ηνπ 2014 

21(Ι) ηνπ 2014 
100(Ι) ηνπ 2015. 

 

      Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 
27 θαη 87 ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2015, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο 
Καλνληζκνύο: 

 
 
 
 
 
    
      
     
 
 
 
  
 
 
 

πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
 

1.  Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Σκήκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο– 
Θέζεηο Πξώηνπ Λεηηνπξγνύ Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη Λεηηνπξγνύ Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο 
(ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2015. 
 

ρέδηα Τπεξεζίαο 
γηα ηηο ζέζεηο 
Πξώηνπ Λεηηνπξγνύ 
Δπηζεώξεζεο 
Δξγαζίαο θαη 
Λεηηνπξγνύ 
Δπηζεώξεζεο 
Δξγαζίαο. 
Πίλαθαο. 

2. Σα ρέδηα Τπεξεζίαο γηα ηηο ζέζεηο Πξώηνπ Λεηηνπξγνύ Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη 
Λεηηνπξγνύ Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ζην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, εθηίζεληαη ζηνλ 
Πίλαθα. 
 

___________________ 

ΠΙΝΑΚΑ 

(Καλνληζκόο 2) 

ρέδηα Τπεξεζίαο γηα ην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο 
 

1.   ΠΡΧΣΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΡΓΑΙΑ: 

(Θέζε Πξώηνπ Γηνξηζκνύ θαη Πξναγσγήο) 

Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:   
 
Α14 

(ii)
:   €  41.810, 43.611, 45.412, 47.213, 49.014, 50.815, 52.616, 54.417, 56.218. 
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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) Πξνΐζηαηαη ελόο ή πεξηζζνηέξσλ Σνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο.  

(β) Βνεζά ην Γηεπζπληή ζηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο.  

(γ) Μεξηκλά γηα ηε δηακόξθσζε, πξνώζεζε θαη πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηνκέα ή 
 ησλ ηνκέσλ πνπ πξνΐζηαηαη.   

(δ) Δθαξκόδεη θαη επηηεξεί ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο κε ηα θαζήθνληά ηνπ λνκνζεζίαο. 

(ε) Δπηιακβάλεηαη ζεκάησλ ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή/θαη άιινπο Γηεζλείο 
 Οξγαληζκνύο.  

(ζη) Μεξηκλά γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ νπνίνπ πξνΐζηαηαη.  

(δ) Μεξηκλά γηα ηελ πξνώζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηαθώηηζεο, πιεξνθόξεζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ 
 εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλνύ γεληθόηεξα, ζε ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο.  

(ε) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ. 

Απαηηνύκελα Πξνζόληα: 

(1) Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα αθόινπζα ζέκαηα ή 
 ζπλδπαζκό ησλ ζεκάησλ απηώλ:  

 Δπαγγεικαηηθή Αζθάιεηα θαη Τγεία, Δπαγγεικαηηθή (Βηνκεραληθή) Τγηεηλή, Υεκηθή Μεραληθή, Μεραλνινγηθή 
 Μεραληθή, Ηιεθηξνινγηθή Μεραληθή, Ηιεθηξνληθή Μεραληθή, Πνιηηηθή Μεραληθή, Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή, 
 Βηνρεκηθή Μεραληθή, Μεραληθή Μεηαιιείσλ, Μεηαιιεηνινγία, Δξγνλνκία, Υεκεία, Πεξηβαιινληηθή Υεκεία, 
 Πεξηβαιινληηθή Τγηεηλή, Ιαηξνθπζηθή, Ππξεληθή Υεκεία, Ππξεληθή Φπζηθή, Τγεηνθπζηθή, Ππξεληθή 
 Μεραληθή.  

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

(2) Γεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθή πείξα ζε ππεύζπλε ζέζε, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηήξεζε 
θαη δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία ή/θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο 
ή/θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα ή/θαη ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ππξεληθήο αζθάιεηαο ή/θαη  ηεο 
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ ή/θαη ηνπ ειέγρνπ θαη επηζεώξεζεο κεραλεκάησλ θαη 
εμνπιηζκνύ, από ηελ νπνία πεληαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε επνπηηθά/δηνηθεηηθά  θαζήθνληα πνπ λα 
 πεξηιακβάλνπλ πξνγξακκαηηζκό, νξγάλσζε, ζπληνληζκό θαη έιεγρν εξγαζηώλ. 

(3) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο ζρεηηθήο κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο λνκνζεζίαο θαη πνιηηηθήο, θαζώο θαη ηεο 
 λνκνζεζίαο θαη πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Γηεζλώλ πκβάζεσλ θαη Πξσηνθόιισλ ζηνπο 
 ηνκείο αξκνδηόηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. 

(4) Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, δηεπζπληηθή, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλόηεηα, θαη 
 επζπθξηζία.   

(5) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο. 

 εκείσζε: 

. Οη ππνςήθηνη πνπ θαηέρνπλ πξνζόληα ζε θιάδν ηεο Μεραληθήο Δπηζηήκεο, πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη 
ζηνλ νηθείν θιάδν ηεο κεραληθήο επηζηήκεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί Δπηζηεκνληθνύ θαη Σερληθνύ 
Δπηκειεηεξίνπ Κύπξνπ λνκνζεζίαο. 

2.   ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΡΓΑΙΑ:  (Θέζε Πξώηνπ Γηνξηζκνύ) 

Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:   
 
Α9:   € 22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576, 27.651, 28.726, 29.801, 30.876. 
            
Α11: € 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292.         πλδπαζκέλεο 
                                                                                                                                          Κιίκαθεο 
Α12: € 32.947, 34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727. 
      
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.                            
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Καζήθνληα θαη Δπζύλεο: 

(α) Δθαξκόδεη θαη επηηεξεί ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία, ηνλ 
 έιεγρν ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, ηελ πνηόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα, ηελ αθηηλνπξνζηαζία θαη 
 ππξεληθή αζθάιεηα, ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία πξντόλησλ, ηα επηζεσξεηέα κεραλήκαηα, ην πγξαέξην, ηηο 
 ρεκηθέο  νπζίεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε λνκνζεζία εκπίπηεη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο.  
 
(β) Γηεμάγεη επηζεσξήζεηο, δηεξεπλήζεηο, έξεπλεο, κεηξήζεηο, δεηγκαηνιεςίεο, δνθηκέο θαη ειέγρνπο, εθδίδεη 

εηδνπνηήζεηο, ειέγρεη αμηνινγήζεηο θαη εηνηκάδεη ζρεηηθέο εθζέζεηο, επηζηνιέο θαη άιια έγγξαθα κε ζθνπό  ηελ     
επηηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ή ηελ εθαξκνγή ή επηβνιή ηεο ζρεηηθήο κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο 
λνκνζεζίαο. 

 
(γ) πιιέγεη θαη αλαιύεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο από επηζηεκνληθέο θαη  άιιεο πεγέο θαη ππνβάιιεη 
 κειέηεο θαη εθζέζεηο πάλσ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο.  
 
(δ) Δηνηκάδεη ελεκεξσηηθό πιηθό θαη ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, εθπαίδεπζεο θαη 
 ελεκέξσζεο ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Σκήκαηνο.  
 
(ε) Βνεζά ζηε ζύληαμε πξνζρεδίσλ λνκνζεζίαο ζρεηηθήο κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. 
 
(ζη) Μειεηά αηηήζεηο ή/θαη ζρέδηα πνπ αθνξνύλ ηελ αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία  εγθαηαζηάζεσλ, εξγνζηαζίσλ ή/θαη 
 άιισλ ππνζηαηηθώλ θαη εηζεγείηαη όξνπο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηηο ζρεηηθήο κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ 
 Σκήκαηνο λνκνζεζίαο.  
 
(δ) Παξέρεη ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε 
 εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο πνπ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ  Σκήκαηνο.  
 
(ε) Δπνπηεύεη, θαζνδεγεί, ειέγρεη, ζπληνλίδεη θαη εθπαηδεύεη πξνζσπηθό. 
 
(ζ) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ.  
 
εκ.:  Σα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ζπλεπάγνληαη απαζρόιεζε θαη εθηόο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ σξαξίνπ ηεο δεκόζηαο 

ππεξεζίαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, ην ζύλνιν όκσο ησλ σξώλ εξγαζίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ 
θαζνξηζκέλν αξηζκό σξώλ εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα. 

Απαηηνύκελα Πξνζόληα: 

(1) Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζε έλα από ηα αθόινπζα ζέκαηα ή ζπλδπαζκό ησλ 
ζεκάησλ απηώλ:  

  
 Δπαγγεικαηηθή Αζθάιεηα θαη Τγεία, Δπαγγεικαηηθή (Βηνκεραληθή) Τγηεηλή, Υεκηθή Μεραληθή, Μεραλνινγηθή 

Μεραληθή, Ηιεθηξνινγηθή Μεραληθή, Ηιεθηξνληθή Μεραληθή, Πνιηηηθή Μεραληθή, Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή, 
Βηνρεκηθή Μεραληθή, Μεραληθή Μεηαιιείσλ, Μεηαιιεηνινγία, Δξγνλνκία, Υεκεία, Πεξηβαιινληηθή Υεκεία, 
Πεξηβαιινληηθή Τγηεηλή, Ιαηξνθπζηθή, Ππξεληθή Υεκεία, Ππξεληθή Φπζηθή, Τγεηνθπζηθή, Ππξεληθή Μεραληθή.  

 
               (εκ.: Ο όξνο «παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο» θαιύπηεη θαη κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή ηίηιν). 
  
(2) Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλόηεηα, ππεπζπλόηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 
 
(3) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο. 
  
(4) Σεηξαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, απνηειεί πιενλέθηεκα.  
 
εκεηώζεηο: 
 
1. Σα ζηελ παξάγξαθν (1) απαηηνύκελα πξνζόληα ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο.  

2. Οη ππνςήθηνη κε πξνζόληα ζε θιάδν ηεο Μεραληθήο Δπηζηήκεο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ νηθείν 
θιάδν ηεο κεραληθήο επηζηήκεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί Δπηζηεκνληθνύ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 
Κύπξνπ λνκνζεζίαο. 

 3. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, νη ππάιιεινη νθείινπλ λα παξαθνινπζνύλ επηηπρώο πξνγξάκκαηα 
εθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπο, εληόο ή εθηόο Τπεξεζίαο.  

_______________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00  ην θαζέλα 
Δηήζηα ζπλδξνκή: €17,00. 
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