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Η Μελίνα Νεοθύηος είναι κάηοσορ πηςσίος (BSc) ζηα Μαθημαηικά και ηαηιζηική από ηο 

Πανεπιζηήμιο Κύππος (1999) καθώρ και δςο μεηαπηςσιακών ηίηλων, Master (MSc) 

Mathematical Trading, Cass Business School London (2001) και Μεηαπηςσιακό 

Δίπλωμα (PgD) ζηη Δημόζια Διοίκηζη από ηο ΜΙΜ (2009). 

Η κςπία Νεοθύηος είσε εμπλακεί ζηο ζσεδιαζμό ηηρ Εθνικήρ ηπαηηγικήρ 

Παπαγωγικόηηηαρ και ζηην ανάπηςξη σεδίων Δπάζηρ για ηην ςλοποίηζη ηηρ ςπό 

αναθοπά ηπαηηγικήρ για ηην πεπίοδο 2007-2013, αζσολήθηκε με ηην παπακολούθηζη 

και έλεγσο ηηρ ςλοποίηζηρ ηος θςζικού ανηικειμένος ζςγσπημαηοδοηούμενων σεδίων 

Υοπηγιών από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, έσει διδάξει Μαθημαηικά και ηαηιζηική 

καθώρ και Διεύθςνζη Παπαγωγικόηηηαρ και Μεθοδολογία Έπεςναρ ζε ακαδημαϊκά 

ιδπύμαηα δεςηεποβάθμιαρ και ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ. 

Είναι εκππόζωπορ ηος Τποςπγείος Επγαζίαρ, Ππόνοιαρ και Κοινωνικών Αζθαλίζεων 

(ΤΕΠΚΑ) ζηο ηαηιζηικό ςμβούλιο και μέλορ ηηρ Μονάδαρ Εζωηεπικού Ελέγσος ηος 

Τποςπγείος. 

Σα ηελεςηαία ηπία σπόνια η κςπία Νεοθύηος είναι με απόζπαζη ζηη Διοίκηζη ηος 

Τποςπγείος Επγαζίαρ, Ππόνοιαρ και Κοινωνικών Αζθαλίζεων.  

ηο πλαίζιο ηων καθηκόνηων πος ηηρ έσοςν αναηεθεί, μεηαξύ άλλων, έσει ηην εςθύνη 

για ηο ζσεδιαζμό και ηην ςλοποίηζη ηος ηπαηηγικού σεδίος ηηρ Διοίκηζηρ ηος 

ΤΕΠΚΑ, καθώρ και ηο ζςνηονιζμό και ηην παπακολούθηζη ηηρ ςλοποίηζηρ ηος 

ηπαηηγικού σεδίος ηος Τποςπγείος, ηην παπακολούθηζη ηηρ αναδιάπθπωζηρ ηος 

ΤΕΠΚΑ, είναι μέλορ ηος πςπήνα μάθηζηρ ηηρ Διοίκηζηρ ηος ΤΕΠΚΑ, είναι η λειηοςπγόρ- 

ζύνδεζμορ ηος ΤΕΠΚΑ για ηην Έξςπνη Ρύθμιζη, είναι η ππόεδπορ ηηρ Σμημαηικήρ 

Επιηποπήρ Αλλαγών και απαιηήζεων ηος ΤΕΠΚΑ, είναι μέλορ ηηρ ομάδαρ επγαζίαρ για 

ηην ανάπηςξη ηος σεδίος Δπάζηρ 2018-2020 για ηην Φηθιακή ηπαηηγική ηηρ Κύππος, 

έσει ηην εςθύνη ζςνηονιζμού και ςλοποίηζηρ ηων ςποσπεώζεων ηος ΤΕΠΚΑ ζε όηι 

αθοπά ζηιρ μεηαμνημονιακέρ ηος ςποσπεώζειρ και ζηην παποσή ζηαηιζηικών ζηοισείων 

ζε ηακηά διαζηήμαηα, ππορ ηην Εςπωπαϊκή Επιηποπή, ζε ζσέζη πος με ηην 

απαζσόληζη, ηην ανεπγία, ηα ALMPs, ηιρ επγαζιακέρ ζσέζειρ και ηα επιδόμαηα 

ππόνοιαρ και αζσολείηαι με θέμαηα πος αθοπούν ζηην Πποεδπία ηηρ Δημοκπαηίαρ και 

άπηονηαι ηων απμοδιοηήηων ηος ΤΕΠΚΑ.  


