
 

Αριθμός  16 

Οι περί Τσπογραθείοσ - Θέζη Τσπογράθοσ (Στέδια Υπηρεζίας) Κανονιζμοί ηοσ 2020, οι οποίοι εκδόθηκαν 
από ηο Υποσργικό Σσμβούλιο, δσνάμει ηοσ άρθροσ 27 και 78 ηοσ περί Γημόζιας Υπηρεζίας Νόμοσ, 
καηαηεθένηες ζηη Βοσλή ηων Ανηιπροζώπων εγκρίθηκαν από ασηή και δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημερίδα ηης Γημοκραηίας. 

 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΖΜΟΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1990 ΔΩ (ΑΡ. 3) ΣΟΤ 2017 

___________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 27 θαη 87 

       

1 ηνπ 1990 

    71 ηνπ 1991 

  211 ηνπ 1991 

  27(Η) ηνπ 1994 

  83(Η) ηνπ 1995 

  60(Η) ηνπ 1996 

109(Η) ηνπ 1996 

  69(Η) ηνπ 2000 

156(Η) ηνπ 2000 

    4(Η) ηνπ 2001 

  94(I) ηνπ 2003 

128(Η) ηνπ 2003 

183(Η) ηνπ 2003 

  31(Η) ηνπ 2004 

218(Η) ηνπ 2004 

  68(Η) ηνπ 2005 

  79(Η) ηνπ 2005 

105(Η) ηνπ 2005 

  96(Η) ηνπ 2006 

107(Η) ηνπ 2008 

137(Η) ηνπ 2009 

194(Η) ηνπ 2011 

  78(Η) ηνπ 2013 

    7(Η) ηνπ 2014 

  21(Η) ηνπ 2014 

100(Η) ηνπ 2015 

148(Η) ηνπ 2017 

151(Η) ηνπ 2017 

152(Η) ηνπ 2017. 

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

 

 

 

 

 

    

      

     

 

 

 

  

 

 

 

πλνπηηθόο  

ηίηινο. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Σππνγξαθείνπ - Θέζε Σππνγξάθνπ 
(ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2020. 

ρέδην Τπεξεζίαο 

 γηα ηε ζέζε 
Σππνγξάθνπ  

ζην Σππνγξαθείν.  

Πίλαθαο. 

2. Σν ρέδην Τπεξεζίαο γηα ηε ζέζε Σππνγξάθνπ ζην Σππνγξαθείν, εθηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα. 

 

___________________ 

 

ΠΗΝΑΚΑ 

(Καλνληζκόο 2) 

ρέδην Τπεξεζίαο γηα ην Σππνγξαθείν 

ΣΤΠΟΓΡΑΦΟ (Θέζε Πξώηνπ Γηνξηζκνύ)  

Δγθεθξηκέλε Μηζζνινγηθή Κιίκαθα: 

Α2:     €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681,  

16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544.                                      

Α5:
       

€16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110,                                   πλδπαζκέλεο 

21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907.                     Κιίκαθεο            

Α7 
(iη)

: €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308,  

29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232. 

 

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)  Δθηειεί θαζήθνληα ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο ηνπ Σππνγξαθείνπ, όπσο γξαθηζηηθή εξγαζία, ρεηξηζκόο 
δηαδηθηύνπ, ρεηξηζκόο θαη ζπληήξεζε κεραλώλ ηνπ θιάδνπ εθηππώζεσλ, θσηνηππηθώλ κεραλώλ, κεραλώλ 
ηνπ θιάδνπ αλαπαξαγσγήο, κεραλώλ ηνπ θιάδνπ δηεθπεξαίσζεο, επηδηόξζσζε κεραλώλ, βηβιηνδεζία, 
εηνηκαζία ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο, αλάγλσζε θαη δηόξζσζε δνθηκίσλ, θαζήθνληα 
απνζεθάξηνπ, γξαθεηαθή εξγαζία, εηνηκαζία όξσλ πξνζθνξώλ θαη παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζε 
ζέκαηα ηππνγξαθίαο ζε άιια ηκήκαηα/ππεξεζίεο.    

(β)  Γηεμάγεη έξεπλεο/κειέηεο, ζπκκεηέρεη ζε ζπκβνύιηα πξνζθνξώλ θαη εθπξνζσπεί ηελ Τπεξεζία ζε δηάθνξεο 
επηηξνπέο.   

(γ) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ. 

εκείσζε: 

Αλάινγα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο θαη ηελ πείξα ηνπ ππαιιήινπ, αλακέλεηαη από απηόλ λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ 
ζε απμεκέλν βαζκό επζύλεο θαη δύλαηαη λα αλαηεζνύλ ζ’ απηόλ αλαβαζκηζκέλα θαζήθνληα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν 
έιεγρνο ηεο εξγαζίαο, ε θαζνδήγεζε θαη ε εθπαίδεπζε θαηώηεξνπ πξνζσπηθνύ. 

Απαηηνύκελα Πξνζόληα: 

(1)    Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

(2)  Σξηεηήο πείξα ζηελ Σππνγξαθία, πνπ πεξηιακβάλεη ρεηξηζκό εθηππσηηθήο κεραλήο ή/θαη ηελ ηερληθή εθηππσηηθώλ 
κεραλώλ/θσηνηππηθώλ κεραλώλ/κεραλώλ δηεθπεξαίσζεο. 

(3)    Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

(4)   Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλόηεηα, πξσηνβνπιία, επζπθξηζία. 

εκεηώζεηο: 

1.  Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα επηηύρνπλ ζε γξαπηή εμέηαζε ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

2.  Οη δηνξηδόκελνη ζα πξέπεη λα επηηύρνπλ- 

 (α) ηηο εμεηάζεηο ζηνπο πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκνπο, ζηνπο πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Καλνληζκνύο θαη 
ζηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο, κέζα ζε 2 ρξόληα ή 4 εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο από ηνλ δηνξηζκό ηνπο θαη, 

 (β) ζηηο εμεηάζεηο ζηηο Γεκνζηνλνκηθέο θαη Λνγηζηηθέο Οδεγίεο, ζηνπο πεξί Πξνζθνξώλ ηνπ Γεκνζίνπ Νόκνπο 
θαη (Γεληθνύο) Καλνληζκνύο θαη Καλνληζκνύο Απνζεθώλ, κέζα ζε 4 ρξόληα ή 8 εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο από 
ηνλ δηνξηζκό ηνπο.                

3.  Ζ αλέιημε ησλ ππαιιήισλ ζηελ ακέζσο ςειόηεξε θιίκαθα ησλ ζπλδπαζκέλσλ θιηκάθσλ ηεο ζέζεο ηνπο γίλεηαη, 
λννπκέλνπ όηη νη ππάιιεινη έρνπλ επηηύρεη ζηηο εμεηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 2.                  

4.  Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, νη ππάιιεινη ζα ηπγράλνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζα παξαθνινπζνύλ 
επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

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

