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Aριθμός 310 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αναφορικά με τη γνωστοποίηση  με αριθμό 286 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα  της Δημοκρατίας της 
23ης Μαρτίου 2022, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβε τα 
καθήκοντα του λειτουργήματός του στις 28 Μαρτίου 2022 και από την ημέρα αυτή η Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου έπαυσε να ασκεί το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
Aριθμός 311 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Η κ. Μαρία Ηλία, Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός (με δοκιμασία), Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διορίζεται με 

δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφείο Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, από την 1η Μαρτίου 2022. 

 (Π.Φ. 37242) 
Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου, Βοηθός Στατιστικών Ερευνών (με δοκιμασία), Στατιστική Υπηρεσία, διορίζεται με 

δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφείο Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, από την 1η  Μαρτίου 2022. 

 (Π.Φ. 37601) 
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, από την 1η  Μαρτίου 2022: 
Ελπίδα Κλεάνθους (Π.Φ. 37949) 
Θωμάς Θωμά  (Π.Φ. 37962) 

Ο κ. Γιώργος Αγαθοκλέους, διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Εργατικού Λειτουργού, Τμήμα Εργασίας, από 
την 1η  Μαρτίου 2022. 

 (Π.Φ. 37957) 
Η κ. Πολύμνια Δημητρίου, διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού, Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από την 1η  Μαρτίου 2022. 
 (Π.Φ. 37956) 
Ο κ. Βάσος Χατζηαβραάμ, Τεχνικός Μηχανικός (με δοκιμασία), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, διορίζεται με 

δοκιμασία στη μόνιμη θέση Τεχνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από την 1η  Μαρτίου 2022. 
 (Π.Φ. 37536) 
Ο κ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Τεχνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από 

την 1η Μαρτίου 2022. 
 (Π.Φ. 37961) 
Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Τεχνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από 

τις 15 Μαρτίου 2022. 
 (Π.Φ. 37883) 
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Πτητικών Επιχειρήσεων, Τμήμα Πολιτικής 

Αεροπορίας, από την 1η Μαρτίου 2022: 
Χαράλαμπος Παπαχριστοφόρου (Π.Φ. 37954) 
Στέλιος Πιττάκας (Π.Φ. 37955) 



 

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Τεχνικού, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, από τις 15 Μαρτίου 
2022: 
Χριστόδουλος Μανώλη (Π.Φ. 37963) 
Σωτήρης Χαριλάου (Π.Φ. 37964) 

Ο κ. Ιωάννης Ιωάννου διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Τεχνικού, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, από τις 15 
Μαρτίου 2022. 

 (Π.Φ. 37970) 
Aριθμός 312 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ 
Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 3 Φεβρουαρίου 2020, στη μόνιμη θέση Δασικού Λειτουργού, Τμήμα 

Δασών, επικυρώνονται: 
Γεώργιου Αναστασιάδη (Π.Φ. 36981) 
Ευάγγελου Ανδρέου (Π.Φ. 36982) 
Γρηγόρη Ασπρομάλλη (Π.Φ. 36983) 
Σάββα Καρτανά (Π.Φ. 36984) 
Μάμα Νικοδήμου (Π.Φ. 36985) 
Κωνσταντίνου Παρούτη (Π.Φ. 36986) 
Κωνσταντίνου Περικλέους (Π.Φ. 36987) 
Γεώργιου Χαπέσιη (Π.Φ. 36988) 
Κωνσταντίνου Χαραλάμπους (Π.Φ. 36989) 
Σαββάκη Χατζηλαού (Π.Φ. 36990) 

Ο διορισμός με δοκιμασία του  κ. Χρήστου Ιωάννου, από τις 15 Ιουνίου 2021, στη μόνιμη θέση Λειτουργού Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, επικυρώνεται. 

 (Π.Φ. 36877) 
Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 16 Δεκεμβρίου 2019, στη μόνιμη θέση Λειτουργού Φορολογίας, 

Τμήμα Φορολογίας, επικυρώνονται: 
Ανδρέα Βαλανίδη (Π.Φ. 36822) 
Χρίστου Παπαμιχαήλ (Π.Φ. 36833) 
Γεωργίας Αϊπαυλίτη (Π.Φ. 36905) 
Λουκά Αλαμπρίτη (Π.Φ. 36906) 
Νικολέττας Αναστασίου (Π.Φ. 36907) 
Χριστόφορου Ανδρέου (Π.Φ. 36908) 
Νάγιας Αντωνίου (Π.Φ. 36909) 
Βαρβάρας Βασιλείου (Π.Φ. 36910) 
Ευγενίας Βασιλείου (Π.Φ. 36911) 
Κυριακής Βασιλείου (Π.Φ. 36912) 
Νικόδημου Δαμιανού (Π.Φ. 36913) 
Αντρέα Ευαγόρου (Π.Φ. 36914) 
Γεώργιου Ευθυμίου (Π.Φ. 36915) 
Στεφανίας Ηρακλέους (Π.Φ. 36916) 
Φοίβης Θεοφάνους (Π.Φ. 36917) 
Νάγιας Κόκκινου (Π.Φ. 36918) 
Έλενας Κουρέα (Π.Φ. 36919) 
Αλεξίας Μιχαήλ (Π.Φ. 36920) 
Ανδρούλλας Παπαευσταθίου (Π.Φ. 36922) 
Μαρίας Παχύ (Π.Φ. 36923) 
Παύλου Τουμάζου (Π.Φ. 36925) 
Μαρίας Χατζηζαχαρία (Π.Φ. 36926) 

Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 16 Ιανουαρίου 2017, στη μόνιμη θέση Διασώστη/Πλήρωμα 
Ασθενοφόρων, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, επικυρώνονται: 
Μιχαλάκη Αρέστη (Π.Φ. 36308) 
Δημήτρη Μουρβάκη (Π.Φ. 36319) 
Αντώνη Αναστασίου (Π.Φ. 36342) 
Aριθμός 313 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
Ο κ. Αντρέας Μιχαήλ, μόνιμος Λειτουργός Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, παραιτήθηκε από τη 

δημόσια υπηρεσία από τις 19 Μαρτίου 2022. 
 (Π.Φ. 37672) 

Αριθμός 314 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη, ως Μέλος του Δικαστηρίου Εργατικών 
Διαφορών, σε αντικατάσταση του κ. Κυριάκου Κωστή από 28 Μαρτίου 2022 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2023. 

   
Αριθμός 315 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
Ο κ. Νικόλας Αντωνιάδης, διορίζεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο 

Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων,  από την 1η Απριλίου 2022. 
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Αριθμός 316 
 

 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΛ. Α8) 
Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργο-

δοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(Ι)/2016 – 
εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση πενήντα τριών (53) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για 
την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου για αντιμετώπιση των αυξημένων 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας» για τη προγραμματική περίοδο 2021-2027, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τοποθέτηση μπορεί να είναι είτε στην 
Υπηρεσία Ασύλου, είτε σε Κέντρο Υποδοχής/Φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία, το οποίο λειτουργεί υπό την 
Υπηρεσία Ασύλου, στα Εξεταστικά Κέντρα της Υπηρεσίας πλησίον των εν θέματι Κέντρων, είτε στα  κατά τόπους 
κλιμάκια της Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) ανά το παγκύπριο είτε στο Χώρο Κράτησης 
Απαγορευμένων Μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) στη Μενόγεια ή/και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο. 

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη 
αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης. 

Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του 
απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή 
του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης 
που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί 
Προϋπολογισμού Νόμο. Λεπτομέρειες αναφορικά με τη διάρκεια του έργου αναφέρονται πιο κάτω. 
1. Καθήκοντα και ευθύνες 

I. Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας με τη διεξαγωγή προσωπικών 
συνεντεύξεων με αιτούντες διεθνή προστασία και με την ετοιμασία εισηγήσεων επί των αιτήσεων, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες των περί Προσφύγων Νόμων 2000-2020 (όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται). 
Επίσης, θα πρέπει να ετοιμάζει επιστολές προς τους αιτούντες για κοινοποίηση της απόφασης της Υπηρεσίας, 
όπως και για άλλα θέματα συναφή με τη διαδικασία ασύλου. 

 
II. Ετοιμάζει και υποβάλλει σημειώματα/εκθέσεις/πρακτικά που αφορούν εν γένει το πεδίο δράσης και τις 

αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου, συμπεριλαμβανομένων βεβαιώσεων και εκθέσεων γεγονότων οι οποίες 
προκύπτουν λόγω προσφυγών στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας. 

 
III. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην 

ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων. 
 

IV. Παρέχει διοικητική υποστήριξη, ανάλογα, στη λειτουργία Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων διεθνή 
προστασία. 

 
V. Διαχειρίζεται,  υλοποιεί,  συντονίζει και παρακολουθεί συγχρηματοδοτούμενα έργα της Υπηρεσίας Ασύλου. 

 
VI. Βοηθά στην ετοιμασία συμβάσεων και εγγράφων διαγωνισμών και παρακολουθεί/εποπτεύει την ομαλή 

υλοποίηση συμβάσεων και έργων. 
 
VII. Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία και τους κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη 

αλληλογραφία. 
 

VIII. Παρέχει νομική υποστήριξη σε θέματα ασύλου και υποδοχής και προσφυγών. 
 

IX. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν σε σχέση με τις διαδικασίες ασύλου και υποδοχής της 
Υπηρεσίας Ασύλου. 

2. Απαιτούμενα προσόντα 
 

I. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
II. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 
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III. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό 
των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, 
Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Μαθηματικά και 
Στατιστική, Πληροφορική, Ευρωπαϊκές Σπουδές. .Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο. 

IV. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας. 
            Σημειώσεις: 

(α)  Δεδομένης Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των 
γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω 
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. 

(β)    Αναφορικά με τους υποψηφίους - 
(i)  των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου 

Μέσης Εκπαίδευσης, και 
(ii)  οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, 

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

V. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία 
 
3. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΑ 

α) Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master’s Degree) 
σε σχετικά θέματα σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.iii 

1 

β) Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) σε σχετικά 
θέματα σύμφωνα με την παράγραφο 2.iii 

1,5 

γ) Πείρα σχετική με την εξέταση αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας, εκθέσεων γεγο-
νότων, διοικητική υποστήριξη στα Κέντρα 
Υποδοχής και Φιλοξενίας, καταρτισμό 
συμβάσεων, διαγωνισμών και έργων, προ-
ετοιμασία στατιστικών, παροχή νομικών 
υπηρεσιών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
Ασύλου. 

0,5 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο, με 
ανώτατο όριο τα 3 μόρια 

δ) Πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας 0,5 

ε)  Παρακολούθηση το ελάχιστο ενός από τα 
ακόλουθα modules του EASO, μετέπειτα 
EUAA, (Inclusion, Interview techniques, 
Evidence Assessment, Reception Module). 

0,5 

4. Σημειώσεις 
Α. Ισοβαθμία: 
Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω 
κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται: 
 

I. Διάρκεια πείρας στην εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, στις εκθέσεις γεγονότων, στη διοικητική 
υποστήριξη στα Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας, στον καταρτισμό συμβάσεων, διαγωνισμών και έργων, στην 
προετοιμασία στατιστικών, στην παροχή νομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου. 
 

II. Aκαδημαϊκά προσόντα (προτεραιότητα σε υποψήφιους με διδακτορικό τίτλο). 
 

III. Βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης (προτεραιότητα σε υποψήφιους με 
υψηλότερη βαθμολογία). 

 
Β. Πληροφορίες σχετικές με αποδεικτικά στοιχεία για τα απαιτούμενα προσόντα και την εργασιακή πείρα: 
 

I. Θα μοριοδοτείται η κατοχή ενός μόνο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ανεξάρτητα αν ο υποψήφιος κατέχει 
περισσότερους. 

II. Τίτλοι σπουδών που εκδόθηκαν από Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο τα οποία αναβαθμίστηκαν σε 
Πανεπιστημιακά ιδρύματα, και στον τίτλο σπουδών αναγράφεται η προηγούμενη ονομασία του Ιδρύματος, θα 
πρέπει να συνοδεύονται με αναγνώριση από το ΚΥΣΑΤΣ. 
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III. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που 
κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

 
IV. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών 

προσόντων. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται. 
 

V. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς 
στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος 
απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης. 
 

VI. Η παρακολούθηση των modules του EUAA θα επιβεβαιώνεται με την υποβολή πιστοποιητικού παρακολού-
θησης από το EUAA. 

 
Γ. Διάρκεια Απασχόλησης 

 
I. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου θα είναι για περίοδο 12 μηνών  με δυνατότητα 

ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου 
χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 9 του Ν. 70(Ι)/2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς 
την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. 
 

II. Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτουμένους 
αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης 
ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι 
διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016. 
 

III. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας. 
 

Δ. Υποβολή Αίτησης 
 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως: 
 

I. Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια 
Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ασύλου, στη διεύθυνση: www.moi.gov.cy/asylum. 

 
II. Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη  αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη 

Δημόσια Υπηρεσία  και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις/ στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε 
κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στον 3ο όροφο στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στη Λευκωσία 
(Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, αρ. 70, Τ.Κ. 1077, Λευκωσία) με παραλαβή του αποκόμματος 
απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. ή να αποστέλλονται μέσω Ταχυδρομείου με 
συστημένη επιστολή (για τον σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου). 
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για 53 θέσεις ΕΟΧ Λειτουργών 
Ασύλου στην Υπηρεσία Ασύλου». 

 
III. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 12 Απριλίου 2022, η ώρα 14:00 μ.μ. Τελευταία 

ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου η 12 Απριλίου 2022, η ώρα 14:00 μ.μ. 
(ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου). 

 
2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα 

στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια, διαφορετικά οι 
αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η αποστολή των απαραίτητων 
πιστοποιητικών/τεκμηρίων μαζί με την αίτηση. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν, 
όταν ζητηθούν για έλεγχο. 

 
3. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου (τηλ. 22 308505/520 – 

email: kkonstantinou@papd.mof.gov.cy). 
 

Ε. Καταρτισμός Πίνακα Υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας 
 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί (προκαταρτικός) Πίνακας 
υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα 
Προκήρυξη, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι με βάση τις 
πρόνοιες του Νόμου 70(Ι)/2016 {άρθρο 6 (6 α)}, πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση επί 
της σειράς κατάταξής του στον προκαταρτικό Πίνακα και πληροφορίες θα δοθούν στη σχετική δημοσίευσή του που θα 
γίνει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ(ΚΛ. Α1) 

Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδο-
τουμένων  Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016  [Ν. 70(Ι)/2016 – 
εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δέκα οκτώ (18) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την 
εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου για αντιμετώπιση των αυξημένων αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας» για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τοποθέτηση μπορεί να είναι είτε στην Υπηρεσία 
Ασύλου, είτε σε Κέντρο Υποδοχής/Φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία, το οποίο λειτουργεί υπό την Υπηρεσία 
Ασύλου, στα Εξεταστικά Κέντρα της Υπηρεσίας πλησίον των εν θέματι Κέντρων, είτε στα  κατά τόπους κλιμάκια της 
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) ανά το παγκύπριο είτε στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων 
Μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) στη Μενόγεια ή/και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο. 

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α1 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη 
αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης. 

Με βάση του άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του 
απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή 
του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης 
που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί 
Προϋπολογισμού Νόμο. 

1. Καθήκοντα και ευθύνες 
i. Εκτελεί γενικά γραφειακά ή/ και καθήκοντα βοηθού λογιστηρίου. 
ii. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην 

ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων. 
iii. Παραλαμβάνει αιτήσεις και ετοιμάζει βεβαιώσεις. 
iv. Εκτελεί εργασίες αρχειοθέτησης, οι οποίες δυνατό να περιλαμβάνουν άνοιγμα/δημιουργία νέων φακέλων, 

καταχώριση εγγράφων, επεξεργασία αλληλογραφίας, έλεγχο των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων 
του κάθε φακέλου κ.ο.κ. 

v. Εκτελεί εργασίες ηλεκτρονικής καταχώρισης στα μηχανογραφημένα συστήματα, τα οποία είναι δυνατό να 
περιλαμβάνουν ηλεκτρονική δημιουργία νέων φακέλων, δημιουργία αιτήσεων στο σύστημα, ενημέρωση 
υφιστάμενων ηλεκτρονικών φακέλων, καταχώριση εγγράφων, επεξεργασία αλληλογραφίας, εκτύπωση 
βεβαιώσεων/καταστάσεων, κ.ο.κ. 

vi. Παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση του κοινού στην υποδοχή. 
vii. Ετοιμάζει, υποβάλλει και αποστέλλει επιστολές. 
viii. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας οποιασδήποτε άλλης του ανατεθεί σχετικά 

με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου. 
2. Απαιτούμενα προσόντα 

i. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
ii. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 
απαλλαγεί από αυτές. 

iii. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης. 
iv. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

               Σημειώσεις: 
(α) Δεδομένης Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των 

γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω 
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. 

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους - 
(β1) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού 

Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και 
(β2) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική 

κοινότητα, 
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 
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v. Επιτυχία σε εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην Ελληνική 
γλώσσα ή/και Αγγλική δακτυλογραφία, ικανότητας τουλάχιστον κατώτερου επιπέδου, ή με ταχύτητα 25 
τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό.  

vi.  Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. 
3. Μοριοδότηση και κριτήρια αξιολόγησης 

 
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΑ 

α 

Βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής 
μέσης εκπαίδευσης 

Άριστα (18,50-20/20)                     3 
Πολύ Καλά (15,50-8,49/20)            2 
Καλά ή Σχεδόν Καλά (10-15,49/20)  1 

β 

Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα στη Διοίκηση 
Γραφείου ή/και στις Γραμματειακές Σπουδές, 
φοίτησης τουλάχιστον 1 έτους, από αξιολο-
γημένο πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών 
από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 
Πιστοποίησης (https://www.dipae.ac.cy/archeia/ 
idrymata/iste/axiologimena_programmata_iste_s
ekap.pdf).  

                                          1 

γ 

Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία 
αποδεικνύεται με: Επιτυχία σε εξετάσεις 
E.C.D.L., Κ.Ε.Β.Ε., ICT Hellas, ICT Europe και 
Cambridge στα θέματα Επεξεργασίας Κειμένου 
(Word Processing) και Λογιστικών Φύλλων 
(Spreadsheets) 

                                        1 

δ 
Επιτυχία σε εξέταση στη λογιστική του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή άλλη 
ισότιμη εξέταση 

Μέσο επίπεδο (Intermediate)                 1 
Ανώτερο επίπεδο (Higher)                     2 

ε 
Πείρα σε γραφειακή εργασία για τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας Ασύλου.  

0,5 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο, με 
ανώτατο όριο τα 3 μόρια 

 
1. Σημειώσεις 
Α. Ισοβαθμία: 

Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω 
κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται: 

I. Διάρκεια πείρας σε γραφειακή εργασία για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου. 
II. Βαθμός απολυτηρίου (προτεραιότητα σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία). 

Β. Πληροφορίες σχετικές με αποδεικτικά στοιχεία για τα απαιτούμενα προσόντα και την εργασιακή πείρα: 
I. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια 

που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 
II. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους 

οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης 
(με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης. 

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης 
I. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου θα είναι για περίοδο 12 μηνών  με δυνατότητα 

ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου 
χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 9 του Ν. 70(Ι)/2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την 
καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. 

II. Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτουμένους 
αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης 
ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις 
του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016. 

III. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας. 

Δ. Υποβολή Αίτησης 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως: 

I. Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημό-
σια Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ασύλου, στη διεύθυνση: www.moi.gov. cy/asylum. 

II.  Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη  αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου 
στη Δημόσια Υπηρεσία  και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις/ στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 
σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στον 3ο όροφο στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στη Λευκωσία 
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(Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, αρ. 70, Τ.Κ. 1077, Λευκωσία) με παραλαβή του αποκόμματος 
απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 8:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. ή να αποστέλλονται μέσω Ταχυδρομείου 
με συστημένη επιστολή (για τον σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του 
ταχυδρομείου). Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για 18 θέσεις ΕΟΧ 
για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου». 

III.  Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 12 Απριλίου 2022, η ώρα 14:00 μ.μ. Τελευταία 
ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου η 12 Απριλίου 2022, η ώρα 14:00 μ.μ. 
(ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου). 

2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα 
στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια, 
διαφορετικά οι αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η αποστολή των 
απαραίτητων πιστοποιητικών/τεκμηρίων μαζί με την αίτηση. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να 
παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο. 

3. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον κ. Ντίνο Θεμιστοκλέους (τηλ. 22308505/520 - 
email: dthemistocleous@papd.mof.gov.cy). 

Ε. Καταρτισμός Πίνακα Υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί (προκαταρτικός) Πίνακας 

υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα 
Προκήρυξη, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι με βάση τις 
πρόνοιες του Νόμου 70(Ι)/2016 {άρθρο 6 (6 α)}, πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση επί 
της σειράς κατάταξής του στον προκαταρτικό Πίνακα και πληροφορίες θα δοθούν στη σχετική δημοσίευσή του που θα 
γίνει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Αριθμός 318 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) κενές θέσεις Νομικών Λειτουργών του Οργανισμού Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας, για τα Κεντρικά Γραφεία. 
Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €32.947,41 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) 

ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και 
μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας.  
Σημείωση: 

Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών 
και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή 
συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις 
κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό 
μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε 
ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό 
αναφορά μειωμένους μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις 
εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο 
μισθό στον Οργανισμό ή σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε 
μειωμένο μισθό θέσης στον Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών. 
Α. Απαιτούμενα Προσόντα: 

(1) Πτυχίο στα Νομικά. 
(2) Εγγραφή στο Μητρώο των Δικηγόρων στην Κύπρο που τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του περί Δικηγόρων Νόμου. 
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.  

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε 
μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. 
Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης Γλωσσών» 
υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).  

(4) Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) χρόνων σε ανάλογα καθήκοντα (ως Δικηγόρος ή Εσωτερικός Νομικός 
Σύμβουλος) που αποκτήθηκε μετά την Εγγραφή στο Μητρώο Δικηγόρων θεωρείται απαραίτητο προσόν. 

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
Β. Καθήκοντα και ευθύνες: 

Ο Νομικός Λειτουργός αναφέρεται στον Ανώτερο Νομικό Λειτουργό, και επιμελείται τη διεκπεραίωση των κατωτέρω 
καθηκόντων: 

(1) Βοηθά στη μελέτη και την ερμηνεία για την εφαρμογή της κυπριακής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των 
διαταγμάτων ή/και των οδηγιών των ρυθμιστικών αρχών με έμφαση στο δίκαιο που αφορά κυρίως στα θέματα 
που αναφέρονται πιο πάνω. 

(2) Υποστηρίζει τη σύνταξη και ερμηνεία συμβολαίων στα θέματα που δραστηριοποιείται ο ΟΚΥπΥ, όπως 
διαδικασίες προσφορών, συμβόλαια εργαζομένων, αγορά εξοπλισμού λογισμικού, ενοικιαστήρια έγγραφα, 
συμφωνίες συνεργασίας με τρίτους κ.ά. 

(3) Χειρίζεται χρεοεισπρακτικές διαδικασίες (recoveries). 
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(4) Συμμετέχει στην επικοινωνία με ρυθμιστικές, δικαστικές και άλλες αρχές και τους εξωτερικούς νομικούς 
συμβούλους του ΟΚΥπΥ. 

(5) Συμμετέχει στην εμπρόθεσμη διεκπεραίωση όλων των νομικών υποχρεώσεων του Οργανισμού. 
(6) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Ανώτερο Νομικό Λειτουργό ή/και το Γενικό 

(Εκτελεστικό) Διευθυντή περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων. 
(7) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, 

Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον  Οργανισμό. 
(8) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι Λειτουργοί υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να 

παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα. 
Σημειώσεις: 

α) Οι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, 
και εκτός καθορισμένου ωραρίου. 

β) Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα 
καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα 
μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση. 

γ) Ο κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή να μετακινείται ή να μετατίθεται σε τμήματα εντός του 
Οργανισμού Παγκύπρια, όταν  και εφόσον οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτούν. 

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης: 
(1) Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους πρότυπου συμβολαίου, το 

οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία 
Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης 
του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017» 

(2) Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο 
Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, 
χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση. 

(3) Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού 
δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους. 

(4) Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της 
παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως. 

(5) Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. 
Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού: 

(1) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί: 

(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή 
(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον 

Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη. 
(2) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των 

δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

(3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και 
γραπτή εξέταση. 

    Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση 
που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί 
Κανονισμοί του Οργανισμού. 
Ε. Υποβολή Αιτήσεων: 

(α) Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://shso.org.cy/job-position/, μέχρι την Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022 και ώρα 14:30. Αιτήσεις που υποβάλ-
λονται εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο  
22212847.   

(β) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα 
ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων 
πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω 
παράγραφο Γ, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών 
επιστολών από προηγούμενους εργοδότες. 

(γ) Οι αιτητής οφείλει να προσκομίσει απολυτήριο ή άλλο ισάξιο προσόν στα απαιτούμενα προσόντα. 
(δ) Εάν τα πιστοποιητικά σπουδών σας δεν είναι όπως αναγράφονται κάτω από τα ‘απαιτούμενα προσόντα’ 

παρακαλώ όπως προσκομίσετε πρωτότυπο πιστοποιητικό αναγνώρισης του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών 
σας από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 

(ε) Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες 
αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορρίπτονται. 
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Αριθμός 319 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις (3) κενές θέσεις Μηχανικών Κτιρίων και Υποδομών (Μηχανολογική ή 
Ηλεκτρολογική Μηχανική) του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες αφορούν τοποθετήσεις ως εξής: 

• Διεύθυνση Λευκωσίας: 2 θέσεις 
• Διεύθυνση Λεμεσού – Πάφου: 1 θέση 
Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €32.947,42 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες 

δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική 
αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.  
Σημείωση: 

Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και 
των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή 
συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες 
θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα 
τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και 
τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους 
μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές 
και τιμαριθμικές αυξήσεις. Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή σε 
μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον 
Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών. 
Α. Απαιτούμενα Προσόντα: 

1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Μηχανολογική Μηχανική ή στην Ηλεκτρολογική Μηχανική. 
(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

2) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), στον οικείο κλάδο Μηχανικής 
Επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

3) Πενταετής (5) τουλάχιστον πείρα σε ανάλογα καθήκοντα, στη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση μηχανολογικών 
ή/και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων οικοδομικών έργων που να περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, 
καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο κατασκευαστικών εργασιών, διαχείριση συμβολαίων, εμπλεκόμενων 
επαγγελματιών και εργοληπτών, που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο 
σημείο 1 πιο πάνω. 

4) Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραμμάτων, όπως το Microsoft Office (Excel, 
Word, PowerPoint).  

  5)  Πείρα ως ανωτέρω σε αντίστοιχα έργα σε νοσηλευτήρια ή/και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού, θα θεωρηθεί  
πλεονέκτημα. 

6) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσίας. 
7) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 

       Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω 
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.  Κατάλογος 
των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης Γλωσσών», υπάρχει 
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).  

8) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και 
ευθυκρισία. 

Β. Καθήκοντα και ευθύνες: 
Ο Μηχανικός Κτιρίων και Υποδομών αναφέρεται στον Επιχειρησιακό Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας και επιμελείται τη διεκπεραίωση των κατωτέρω καθηκόντων: 
(1) Συμμετέχει στη δημιουργία, οργάνωση και στελέχωση Τεχνικών Υπηρεσιών στις διευθύνσεις/νοσηλευτήρια. 
(2) Υποστηρίζει τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό και το συντονισμό λειτουργίας των 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 
(3) Διαχειρίζεται συστήματα διαχείρισης έργων (ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών, νέων και συντήρησης) ώστε 

τα συμφωνηθέντα σε σχέση με ποιότητα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης και προϋπολογισμού, να 
επιτυγχάνονται.  Το σύστημα καλύπτει όλες τις φάσεις ενός έργου, από τη σύλληψη, μέχρι και τη λειτουργία. 

(4) Συμμετέχει σε διαγωνισμούς καινούργιων ή/και ανακαινίσεις ή/και συντηρήσεις έργων του Οργανισμού, ώστε ο 
ανταγωνισμός να λειτουργεί προς όφελος του Οργανισμού. 

(5) Δημιουργεί και διαχειρίζεται σύστημα αλλαγών και απαιτήσεων των οικοδομικών και άλλων συμβολαίων. 
(6) Χειρίζεται το μηχανογραφημένο μητρώο περιουσιακών στοιχείων της αρμοδιότητάς του, το οποίο διασφαλίζει 

ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι ορθά καταχωρημένα και το σύστημα ενημερώνεται με κάθε συναλλαγή που 
αφορά περιουσιακά στοιχεία. 

(7) Εφαρμόζει συστήματα σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ασφαλείας σε όλες τις περιοχές ευθύνης. 
(8) Εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες που διασφαλίζουν την ορθή αξιοποίηση, έγκαιρη αντικατάσταση ή/και 

προμήθεια και εγκατάσταση, του εξοπλισμού και άλλων περιουσιακών στοιχείων. 
(9) Συμμετέχει στον έλεγχο των λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στην εισήγηση μέτρων για σχετικές 

εξοικονομήσεις. 
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(10) Λαμβάνει μέρος στη διαμόρφωση πολιτικής στα θέματα της αρμοδιότητάς του. 
(11) Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το Υπουργείο Υγείας, άλλες Κρατικές Υπηρεσίες και Αρμόδιες Αρχές. 
(12) Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσία και κανονισμούς και 

διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία. 
(13) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή. 
(14) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, 

Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό. 
Σημειώσεις: 

α) Οι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, και 
εκτός καθορισμένου ωραρίου. 

β) Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά 
του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα μεταξύ των 
οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση. 

γ) Ο κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή να μετακινείται ή να μετατίθεται σε τμήματα εντός του 
Οργανισμού Παγκύπρια, όταν  και εφόσον οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτούν. 

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης: 
(1) Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους πρότυπου συμβολαίου, το οποίο 

θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία 
Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017». 

(2) Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός 
επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς 
προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση. 

(3) Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού 
δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους. 

(4) Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας 
σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως. 

(5) Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. 
(6) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας 

του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. 
Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού: 

(1) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

      Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται 
και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί: 

(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή 
(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον 

Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη. 
(2) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των 

δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

(3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και 
γραπτή εξέταση. 

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που 
οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί 
Κανονισμοί του Οργανισμού. 
Ε. Υποβολή Αιτήσεων: 

(1) Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://shso.org.cy/job-position/, μέχρι την Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022 και ώρα 14:30.  Αιτήσεις που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο  22212847.   

(2) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα 
στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων 
πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω 
παράγραφο Γ, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών 
επιστολών από προηγούμενους εργοδότες. 

(3) Οι αιτητής οφείλει να προσκομίσει απολυτήριο ή άλλο ισάξιο προσόν στα απαιτούμενα προσόντα. 
(4) Εάν τα πιστοποιητικά σπουδών σας δεν είναι όπως αναγράφονται κάτω από τα ‘απαιτούμενα προσόντα’ 

παρακαλώ όπως προσκομίσετε πρωτότυπο πιστοποιητικό αναγνώρισης του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών σας 
από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 

(5) Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες 
αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορρίπτονται. 
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Αριθμός 320 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Μηχανικού Κτιρίων και Υποδομών (Αρχιτεκτονική ή Πολιτική 
Μηχανική) του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τα Κεντρικά Γραφεία. 

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €32.947,42 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες 
δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική 
αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας.  
Σημείωση: 

Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και 
των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή 
συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες 
θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα 
τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και 
τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους 
μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές 
και τιμαριθμικές αυξήσεις. Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή σε 
μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον 
Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών. 
Α. Απαιτούμενα Προσόντα: 

1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολιτική Μηχανική.
(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), στον οικείο κλάδο Μηχανικής
Επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

3) Πενταετής (5) τουλάχιστον πείρα σε ανάλογα καθήκοντα, στη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση οικοδομικών έργων
που να περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο κατασκευαστικών
εργασιών, διαχείριση συμβολαίων, εμπλεκόμενων επαγγελματιών και εργοληπτών, που αποκτήθηκε μετά την
απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 πιο πάνω.

4) Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα προγραμμάτων, όπως το Microsoft Office (Excel,
Word, PowerPoint).

5) Πείρα ως ανωτέρω σε αντίστοιχα έργα σε νοσηλευτήρια ή/και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού, θα θεωρηθεί
πλεονέκτημα.

6) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσίας.
7) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.  Κατάλογος
των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης Γλωσσών», υπάρχει
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

8) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και
ευθυκρισία.

Β. Καθήκοντα και ευθύνες: 
Ο Μηχανικός Κτιρίων και Υποδομών αναφέρεται στον Επιχειρησιακό Διευθυντή του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 

Υγείας και επιμελείται τη διεκπεραίωση των κατωτέρω καθηκόντων: 
(1) Συμμετέχει στη δημιουργία, οργάνωση και στελέχωση Τεχνικών Υπηρεσιών στις διευθύνσεις/νοσηλευτήρια.
(2) Υποστηρίζει τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό και το συντονισμό λειτουργίας των

Τεχνικών Υπηρεσιών.
(3) Διαχειρίζεται συστήματα διαχείρισης έργων (οικοδομικών, μηχανολογικών, νέων και συντήρησης) ώστε τα

συμφωνηθέντα σε σχέση με ποιότητα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης και προϋπολογισμού, να επιτυγχάνονται.
Το σύστημα καλύπτει όλες τις φάσεις ενός έργου, από τη σύλληψη μέχρι και τη λειτουργία.

(4) Συμμετέχει σε διαγωνισμούς καινούργιων ή/και ανακαινίσεις ή/και συντηρήσεις έργων του Οργανισμού, ώστε ο
ανταγωνισμός να λειτουργεί προς όφελος του Οργανισμού.

(5) Δημιουργεί και διαχειρίζεται σύστημα αλλαγών και απαιτήσεων των οικοδομικών και άλλων συμβολαίων.
(6) Χειρίζεται το μηχανογραφημένο μητρώο περιουσιακών στοιχείων της αρμοδιότητάς του, το οποίο διασφαλίζει ότι

όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι ορθά καταχωρημένα και το σύστημα ενημερώνεται με κάθε συναλλαγή που
αφορά περιουσιακά στοιχεία.

(7) Εφαρμόζει συστήματα σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ασφαλείας σε όλες τις περιοχές ευθύνης.
(8) Εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες που διασφαλίζουν την ορθή αξιοποίηση, έγκαιρη αντικατάσταση ή/και

προμήθεια και εγκατάσταση, του εξοπλισμού και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
(9) Συμμετέχει στον έλεγχο των λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στην εισήγηση μέτρων για σχετικές

εξοικονομήσεις.
(10) Λαμβάνει μέρος στη διαμόρφωση πολιτικής στα θέματα της αρμοδιότητάς του.
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(11) Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το Υπουργείο Υγείας, άλλες Κρατικές Υπηρεσίες και Αρμόδιες Αρχές.
(12) Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσία και κανονισμούς και

διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
(13) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές

ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό. 
Σημειώσεις: 

α) Οι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, 
και εκτός καθορισμένου ωραρίου. 

β) Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα 
καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα 
μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση. 

γ) Ο κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή να μετακινείται ή να μετατίθεται σε τμήματα εντός του 
Οργανισμού Παγκύπρια, όταν  και εφόσον οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτούν. 

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης: 
(1) Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους πρότυπου συμβολαίου, το οποίο

θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία
Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017».

(2) Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός
επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς
προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

(3) Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού
δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.

(4) Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας
σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.

(5) Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
(6) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας

του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού: 

(1) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου
συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση
επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό

με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
(2) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των

δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

(3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και
γραπτή εξέταση.

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που 
οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί 
Κανονισμοί του Οργανισμού. 
Ε. Υποβολή Αιτήσεων: 

(1) Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://shso.org.cy/job-position/, μέχρι την Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022 και ώρα 14:30.  Αιτήσεις που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο  22212847.

(2) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα
στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων
πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω
παράγραφο Γ, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών
επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.

(3) Οι αιτητής οφείλει να προσκομίσει απολυτήριο ή άλλο ισάξιο προσόν στα απαιτούμενα προσόντα.
(4) Εάν τα πιστοποιητικά σπουδών σας δεν είναι όπως αναγράφονται κάτω από τα ‘απαιτούμενα προσόντα’

παρακαλώ όπως προσκομίσετε πρωτότυπο πιστοποιητικό αναγνώρισης του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών σας
από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

(5) Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες
αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορρίπτονται.
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Αριθμός 321 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΠΤΑ (7) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για επτά (7) κενές θέσεις Τεχνικού Πληροφορικής, του Οργανισμού Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες αφορούν τοποθετήσεις ως εξής: 
• 4 θέσεις – Επαρχία Λευκωσίας 
• 2 θέσεις – Επαρχία Λεμεσού 
• 1 θέση – Επαρχία Πάφου 

Θα καταρτιστεί πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα θα γίνει η πλήρωση 
της θέσης που δημοσιεύεται, ενώ δύναται να πληρωθούν και θέσεις που πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα δύο (2) 
χρόνων από την ημερομηνία καταρτισμού του πίνακα.  

Η πιο πάνω θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €17.545,66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) 
ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και 
μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας. 
Σημείωση: 

Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και 
των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή 
συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες 
θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα 
τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και 
τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους 
μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες 
γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις.  Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό 
ή σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον 
Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών. 
Α. Καθήκοντα και ευθύνες: 

Ο Τεχνικός Πληροφορικής αναφέρεται στον Προϊστάμενο της Μονάδας Πληροφορικής, και επιμελείται τη διεκπεραίωση 
καθηκόντων σχετικά με:  

(1) Tη μεταφορά και εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών και τη σύνδεσή τους στο δίκτυο. 
(2) Tην εγκατάσταση και υλοποίηση λογισμικού και ειδικών εφαρμογών. 
(3) Tην αναβάθμιση και την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων. 
(4) Tη διερεύνηση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων υλικού και λογισμικού, που σχετίζονται με υπολογιστές, 

εκτυπωτές, δίκτυο, συνδεσιμότητα, ασφάλεια, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, λειτουργικά συστήματα και 
εφαρμογές. 

(5) Tη μεταφορά και διαφύλαξη δεδομένων από παλιούς σε νέους υπολογιστές.  
(6) Tην υλοποίηση έργων αναβάθμισης - επέκτασης συστημάτων/δικτυακής υποδομής σε όλες τις δομές του 

Οργανισμού.  
(7) Tην εκτέλεση της ποιότητα των υπηρεσιών από συνεργάτες outsourcing (επισκευή εκτυπωτών, υπολογιστών 

κ.λπ.).  
(8) Tη διεξαγωγή ερευνών, την ετοιμασία και δοκιμή προγραμμάτων για τεχνητό έλεγχο ή επιδιόρθωση και 

λειτουργία των συστημάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση 
των χρηστών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των διαφόρων Τμημάτων / Υπηρεσιών. 

(9) Tην καταγραφή, διατήρηση και ενημέρωση αρχείου προβλημάτων, λύσεων, αλλαγών των διαφόρων 
πληροφοριακών συστημάτων καθώς επίσης και του εξοπλισμού. 

(10) Tην ετοιμασία προδιαγραφών, έγγραφα διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία σχετικών 
εκθέσεων για την προμήθεια ή/και εγκατάσταση ή/και συντήρηση εξοπλισμού. 

(11) Εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος και διεκπεραιώνει 
τους σχετικούς ελέγχους, εργασίες και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, και βοηθά στη σύνταξη 
σχεδίων νόμων, κανονισμών, διαταγμάτων και γνωστοποιήσεων. 

(12) Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές και γνωματεύσεις. 
(13) Χειρίζεται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του τα απαραίτητα τεχνικά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό. 
(14) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Προϊστάμενο της Μονάδας Πληροφορικής 

ή/και της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει ή/και το Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ. 
(15) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, 

Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό. 
Σημειώσεις: 

i. Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής 
εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα. 

ii. Ο κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή να μετακινείται ή να μετατίθεται σε τμήματα εντός του 
Οργανισμού Παγκύπρια, όταν και εφόσον οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτούν. 
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iii. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα 
καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα 
καθήκοντα μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση. 

Β. Απαιτούμενα Προσόντα: 
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 
(2) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πληροφορική ή 

στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 
(3) Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον χρόνων σε ανάλογα καθήκοντα θεωρείται απαραίτητο προσόν. 
(4) Καλή φυσική κατάσταση που να του επιτρέπει να εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα της θέσης. 
(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε 
μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. 
Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης 
Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

(6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
Γ. Διάρκεια Απασχόλησης: 

(1) Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους πρότυπου συμβολαίου, το οποίο 
θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία 
Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017». 

(2) Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός 
επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς 
προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση. 

(3) Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού 
δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους. 

(4) Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας 
σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως. 

(5) Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. 
(6) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας 

του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. 
Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού: 

(1) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέ-
ροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει 
αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) 
Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί: 

(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή 
(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό 

με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη. 
(2) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των 

δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

(3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και 
γραπτή εξέταση. 

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε 
ζήτημα δε ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του 
Οργανισμού. 
Ε. Υποβολή Αιτήσεων: 

(1) Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://shso.org.cy/job-position/, μέχρι την Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022 και ώρα 14:30.  Αιτήσεις που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο  22212847.   

(2) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα 
ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων 
πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω 
παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα, καθώς και 
Κατάσταση Αποδοχών ανά Εργοδότη από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

(3) Ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει απολυτήριο ή άλλο ισάξιο προσόν στα απαιτούμενα προσόντα. 
(4) Εάν δεν κατέχετε τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται κάτω από το μέρος ‘Απαιτούμενα Προσόντα’, 

παρακαλώ όπως προσκομίσετε πρωτότυπο πιστοποιητικό ισότιμης αναγνώρισης του συγκεκριμένου τίτλου 
σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).  

(5) Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες 
αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορρίπτονται. 
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Αριθμός 322 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Από την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του 
Εκτελεστικού Διευθυντή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει 
το καθορισμένο για την Αρχή όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. 
Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 
1. Υπεύθυνος για: 

(α)  Την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία δραστηριοτήτων της Αρχής,  
  (β) τη διεκπεραίωση της εργασίας της Αρχής, καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής της, όπως 

καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
  (γ)  την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την ενημέρωση τούτου για την επιτελούμενη 

πρόοδο στην εκτέλεσή τους. 
2. Συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο πάνω σε θέματα πολιτικής και το ενημερώνει για αποφάσεις ή γεγονότα που 

δυνατό να έχουν επιπτώσεις στην πολιτική ή στις δράσεις της Αρχής. 
3. Μεριμνά για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων πάνω σε θέματα 

πολιτικής και σχεδίων της Αρχής, σταθμίζει και καθορίζει διαζευκτικές λύσεις ή μέτρα.  
4. Υποβάλλει εισηγήσεις για τη διαμόρφωση νέας ή την τροποποίηση της υφιστάμενης πολιτικής, καθώς και για τον 

καθορισμό των καλύτερων μέσων για την εφαρμογή τους.  
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. (α)  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν. 

(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» περιλαμβάνει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο), 
ή 

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

2. Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον διοικητική ή/και εποπτική πείρα 
σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα, που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και 
έλεγχο εργασιών και προσωπικού. 

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.  
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, ψηλή διευθυντική/διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και 

ευθυκρισία. 
5. Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε ανώτερη θέση διοίκησης σε τομείς σχετικούς με τον έλεγχο και λειτουργία παιγνίων 

και καζίνου, πέραν της δεκαετούς απαιτούμενης στην παρ. (2) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα. 
Γ. ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
1. Διάρκεια της Σύμβασης 

Πενταετής διάρκεια ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για την Αρχή όριο ηλικίας υποχρεωτικής 
αφυπηρέτησης. 

2. Καθήκοντα και υποχρεώσεις 
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα έχει τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας. Πρόσθετα, ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής θα έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Εργασίας, καθώς και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Αρχής, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται.  

3. Αμοιβή 
Ετήσιος πάγιος βασικός μισθός ύψους μέχρι €120.000 πληρωτέος σε 13 δόσεις.  

4. Δικαιώματα και διάφορα επιδόματα, ωφελήματα και διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της Σύμβασης 
Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών 
εξόδων για το κινητό τηλέφωνο, το τηλέφωνο αυτοκινήτου και το τηλέφωνο οικίας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €118 
το μήνα. Το ποσό των €118 τυγχάνει μείωσης όπως εφαρμόζεται στη δημόσια υπηρεσία (επί του παρόντος η μείωση 
ανέρχεται στο 15%, ήτοι από τα €118 περιορίζεται στα €100). 

5. Ωφελήματα κατά τη λήξη ή τον τερματισμό του συμβολαίου ή σε περίπτωση θανάτου 
α) Κατά τη λήξη ή τον τερματισμό του συμβολαίου ή σε περίπτωση θανάτου, παραχωρείται φιλοδώρημα το οποίο 

θα ισούται με το 1/12 του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών του κατόχου της θέσης, για κάθε συμπληρωμένο 
μήνα υπηρεσίας στη θέση Εκτελεστικού Διευθυντή της Αρχής. 

β) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει δικαίωμα σε καταβολή φιλοδωρήματος οποτεδήποτε κατά την αποχώρησή του 
από την Αρχή νοουμένου, όμως, ότι έχει συμπληρώσει τριετή υπηρεσία. 

γ) Τηρουμένων των προνοιών του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με 
Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2014 (Ν. 14(Ι)/2014), αποκόπτεται από τις μηνιαίες 
απολαβές του Εκτελεστικού Διευθυντή ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τρία επί τοις εκατό (3%) επί των 
μηνιαίων απολαβών του. 
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δ) Σε περίπτωση πειθαρχικής διαδικασίας και ανάλογα με την πειθαρχική ποινή που δυνατό να επιβληθεί θα 
αποφασίζεται, κατά πόσο θα καταβάλλεται ή όχι φιλοδώρημα με βάση και τα αντίστοιχα ισχύοντα για τους 
μόνιμους υπαλλήλους. 

ε) Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ίδιας νομοθεσίας, το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου 
εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, Ν.118(Ι)/2002 όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

6. Εισφορές σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένων 
α) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής, θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα 

με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική Νομοθεσία ποσοστό επί των ασφαλιστέων αποδοχών του για την 
απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. 
Πρόσθετα, η Αρχή ως εργοδότης θα καταβάλλει στα Ταμεία, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τερματισμού 
Απασχόλησης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής, τις οριζόμενες εισφορές που 
προνοούνται για εργοδότες από την εκάστοτε σε ισχύ σχετική Νομοθεσία. 

β) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας για σκοπούς του 
ΓεΣΥ, σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία ποσοστό επι των ασφαλιστέων 
αποδοχών του. 

7. Άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας 
α) Θα εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα εκάστοτε ισχύοντα για το υπόλοιπο προσωπικό της Αρχής, σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990, εξαιρουμένης της πρόνοιας που αφορά στις 
ημέρες άδειας ανάπαυσης και άδειας ασθενείας που φαίνονται στην παράγραφο (β) πιο κάτω. 

β) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει δικαίωμα για άδεια ανάπαυσης 29 εργάσιμων ημερών το χρόνο για πενθήμερη 
εβδομάδα εργασίας, και για άδεια ασθενείας με ανώτατο όριο τις 42 ημερολογιακές ημέρες το χρόνο.  

γ) Ο Εκτελεστικός Διευθυντής οφείλει να εξαντλήσει την τυχόν άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του πριν τη λήξη 
της σύμβασης του και κανένα αντίτιμο δεν θα καταβάλλεται για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας. 

8. Πειθαρχική ευθύνη 
Θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990, ως εκάστοτε τροποποιείται. 

9. Προϋποθέσεις τερματισμού της Σύμβασης 
Η Αρχή θα δικαιούται να τερματίσει τη Σύμβαση εργασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
(α)   Θα δικαιούται να προβεί σε άμεσο τερματισμό της Σύμβασης αν ο Εκτελεστικός Διευθυντής: 

i. Κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία Νόμους κηρύχθηκε σε πτώχευση. 
ii. Καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα. 
iii. Παρουσίασε ανάρμοστη συμπεριφορά ή επαγγελματική ανεπάρκεια ή μη ικανοποιητική εκτέλεση των 

καθηκόντων του ή σωματική ή πνευματική νόσο που τον καθιστά ανίκανο προς εκτέλεση των καθηκόντων 
του ή συστηματική απουσία ή προέβη σε οποιαδήποτε άλλη, σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση ή 
παραγνώριση κανονισμών της Αρχής ή άλλων κανόνων της εργασίας ή επέδειξε διαγωγή, η οποία καθιστά 
σαφές ότι η σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου δεν δύναται ευλόγως να αναμένεται όπως συνεχισθεί.  

iv. Παραβίασε τους όρους της Σύμβασης εργασίας. 
v. Σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης των στόχων που τίθενται από το Συμβούλιο εξ υπαιτιότητας του ιδίου 

και συνακόλουθα μη ικανοποιητικής εκτέλεσης των καθηκόντων του. 
Για το σκοπό αυτό θα συμφωνούνται στόχοι ετησίως και κατά το τέλος κάθε έτους θα αξιολογείται από το 
Συμβούλιο ο βαθμός επίτευξης των προσυμφωνηθέντων στόχων καθώς και η γενικότερη επίδοση/απόδοση του 
Εκτελεστικού Διευθυντή.  

(β) Περαιτέρω και άνευ βλάβης των ανωτέρω, η Αρχή δύναται να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση για οποιοδήποτε 
από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967, ως ήθελε 
τροποποιηθεί από καιρού εις καιρόν. 
Νοείται ότι η Σύμβαση μπορεί να τερματιστεί και κατόπιν παραίτησης του ιδίου με προειδοποίηση 2 μηνών. 

(γ)   Σε περίπτωση ακύρωσης από το Δικαστήριο της απόφασης για το διορισμό του Εκτελεστικού Διευθυντή, όπως 
αυτό προβλέπεται στο άρθρο 3(8) του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών 
Διευθυντών) Νόμου, η Σύμβαση θα τερματισθεί αυτόματα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του 
Δικαστηρίου. 

10. Γενικά 
Νοείται ότι οι όροι εργασίας δύνανται να αναθεωρηθούν οποτεδήποτε αυτό επιβάλλεται από Νόμο και/ή Κανονισμό 
και/ή αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. 

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, 
να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως 
από αυτές.  

2. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου 
Κύπρου (www.cgc.org.cy/el/careers), μέχρι την Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022 και ώρα 23:59. Μόνο εμπρόθεσμες 
αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση της κενής θέσης. 
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3. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Αιτήσεις ελλιπώς 
συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων 
προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

4. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν 
τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση. Τα πρωτότυπα θα πρέπει 
να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. 

5. Λόγω της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο 
απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε 
μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. 

6. Οι αιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, πρέπει να αποδεχτούν 
την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης διορισμού.  
Σε περίπτωση μη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται. Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων από την Αρχή παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.cgc.org.cy. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες, στο τηλέφωνο 25573822. 
 
 

 
 
 
 
 
Αριθμός 323 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί ανακοίνωση/ανακοινώσεις Διεθνή/ών Οργα-

νισμού/ών αναφορικά με την προκήρυξη κενής/ών θέσης/εων εργασίας. 

Council of Europe 
Supply Chain & Production Scheduling Manager 

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) 
Reference Standards & Logistics Department (DRSL) 

Manufacturing Division 
Location: Strasbourg 

Reference: e13/2022 
Publication: 14 March 2022 
Deadline: 04 April 2022 
 
Your role 
As a Supply Chain and Production Scheduling Manager, you will: 

-  devise, implement and support the production management policy for the creation and maintenance of stocks; 
-  co-ordinate the logistical information flows and work co-operatively and cross-functionally with other EDQM entities, 

to ensure the production schedule remains accurate and up-to-date; 
-  monitor and report on important changes to forecasts, budgets and strategies impacting demand and/or delivery; 
-  collate, monitor and report on metrics related to on-time delivery, cycle time, productivity, scheduled start adherence 

and other relevant measures; help resolve staffing cost variances; 
-  supervise and motivate the team members to achieve their objectives and develop their skills in their field of 

responsibilities. 
What we are looking for 
As a minimum, you must: 

-  hold a higher education degree or qualification) in Business Management, Supply Chain Management, Logistics or 
similar subject equivalent to a master’s degree (2nd cycle of the Bologna process framework of qualifications for 
the European Higher Education Area); 

-  have a minimum of 4 years’ professional experience including 2 years’ practical experience of production scheduling 
and capacity planning in a manufacturing setting, with good understanding of manufacturing flows and sequences; 

-  have a very good knowledge of one of the two official languages of the Council of Europe (English/French) and 
good knowledge of the other; 

-  be a citizen of one of the 46 member States of the Council of Europe; 
-  be under 65 years of age at the closing date of this vacancy notice. 
 Demonstrate to us that you have the following competencies: 
-     Professional and technical expertise: 

• experience in Master Planning and Scheduling for manufacturing activities; good understanding of 
manufacturing procedures; 

• proficiency in at least one Enterprise Resource Planning (ERP) software application used in this field. 
-  Decision making 
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-    Planning and work organisation 
-    Analysis and problem solving 
-    Concern for quality 
-    Service orientation 
-    Relationship building 
-    Management of teams 

These would be an asset: 
      -    Professional and technical expertise: 

• experience of scheduling/planning work in a pharmaceutical environment (e.g. filling of powders and liquids, 
lyophilisation, biologicals); 

• experience of preparing and monitoring budgets; 
• mastery of the MM and PP modules of SAP and software related to supply chains. 

-  Learning and development 
-  Adaptability 
-  Communication 

What we offer 
If successful, you may be offered employment based on renewable fixed-term contracts at grade A1/A2 In Strasbourg, 

you will receive a basic monthly gross salary of €4 990 (grade A1) or €6 376 (grade A2) which is exempt from national 
income tax. In our external offices different salary scales are used according to the cost of living conditions. This salary 
may be 

supplemented by other allowances depending on your personal situation and you will be affiliated to a Council of Europe 
pension scheme. You will also benefit from private medical insurance, 32 working days leave per year and other benefits 
(including flexible working hours, training and development, possibility of teleworking, etc.). 

This competition is carried out in accordance with Article 15.b of the Regulations on Appointments (Appendix II to the 
Staff Regulations), which foresees renewable employment on fixed-term contracts. Details on conditions of employment 
(probationary period, salaries, allowances, pension scheme, social insurance, etc.) can be consulted on our recruitment 
website. Any changes to these conditions during the recruitment process are updated on this site and will apply at the time 
of the job offer. 

If your profile matches our needs and you are not recruited straight away, you may be placed on a reserve list, valid for 
a maximum of four years. 
Applications and selection procedure 

Deadline for applications is 04 April 2022 (midnight French time). Applications must be made in English or French using 
the Council of Europe online application system. By connecting to our website, you can create and submit your online 
application. Please fill out the online application form providing all requested details and explain how your competencies 
make you the best candidate for this role. It usually takes a few hours to fill in an application form, so please take this 
information into consideration while applying. 

Only applicants who best meet the abovementioned criteria will be considered for the next stage, which will consist of 
assessments and an interview. Further information on the assessment process will be provided to the selected candidates 
in due course. The tentative dates for each stage of the recruitment process will be found on our website. 

 
 

 
 
 
 
Αριθμός 324 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 
H Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση της πιο κάτω 

θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες (μισθολογική κλίμακα: αρχικό της Ε3): 
Μια θέση Σχολικού Βοηθού/Συνοδού στο Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Β΄. 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου από τις 31/3/2022 για εξασφάλιση 

της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση. 
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Παραλιμνίου, το αργότερο μέχρι τις 4/4/2022 και ώρα 

12 μ. 
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου στο τηλέφωνο 23811510. 
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Αριθμός 325 
 
 
 
 
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της 

Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), 
ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες των αιτητών για την απασχόληση τεσσάρων (4) θέσεων Εργοδοτούμενων Ορισμένου 
Χρόνου (ΕΟΧ) στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), για την υλοποίηση του νέου συγχρηματοδοτούμενου 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) και για συμμετοχή στο Ερευνητικό Έργο «LIFE-IP Physis». 

Στους πίνακες παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν 
μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 
2021 (αρ. γνωστοποίησης 5390).  

Για τον καθορισμό προτεραιότητας στις περιπτώσεις αιτητών που ισοβαθμούν, ακολουθήθηκαν οι πρόνοιες της 
προκήρυξης για ισοβαθμία. 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
1.Α. Δύο (2)  Λειτουργοί  Αλιείας  και  Θαλασσίων  Ερευνών  (Κλ. Α8,  Α10  και  Α11) – Κλάδος Διαρθρώσεων/  ΕΠΘΑΥ  
2021 - 2027 
 

Α/Α Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Συνολική Βαθμολογία 

1 ΧΧ5847 16 

2 ΧΧ7768 16 

3 ΧΧ4021 16 

4 ΧΧ9161 12.2 

5 ΧΧ03016 12.2 

6 ΧΧ0913 11.2 

7 ΧΧ3525 11.2 

8 ΧΧ9302 11.2 

9 ΧΧ3934 11.2 

10 ΧΧ2627 11.2 

11 ΧΧ29166 11.2 

12 ΧΧ0608 11.2 

13 ΧΧ3446 11.15 

14 ΧΧ0569 11.15 

15 ΧΧ2688 11 

16 ΧΧ3889 10.65 

17 ΧΧ84497 10.5 

18 ΧΧ7548 10.2 

19 ΧΧ0455 10.2 

20 ΧΧ3501 10.2 

21 ΧΧ87885 10.2 

22 ΧΧ7277 10.2 

23 ΧΧ4260498 10.2 

24 ΧΧ0688 10.05 

25 ΧΧ0877 10 

26 ΧΧ54238 10 

27 ΧΧ7755 10 

28 ΧΧ0633 10 

29 ΧΧ1383 10 
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30 ΧΧ5089 10 

31 ΧΧ8179 9.95 

32 ΧΧ9626 9.4 

33 ΧΧ168501 9.2 

34 ΧΧ1663 9.2 

35 ΧΧ4376 9.05 

36 ΧΧ6617 9 

37 ΧΧ7493 9 

38 ΧΧ2877 9 

39 ΧΧ4933 9 

40 ΧΧ07058 9 

41 ΧΧ23276 9 

42 ΧΧ1429 8 

43 ΧΧ446362 8 
 

 
1.Β. Ένας (1) Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) – Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών 
του δικτύου NATURA 2000. 
 

Α/Α Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Συνολική Βαθμολογία 

1 XX6096 22 

2 XX7768 16.2 

3 XX03016 11.2 

4 XX0608 11 

4 XX3934 11 

5 XX9302 10.8 

5 XX29166 10.8 

5 XX2627 10.8 

6 XX3446 10.15 

7 XX2688 10 

8 XX0877 9 

9 XX3501 8 
 
1.Γ. Ένας (1) Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) – Ερευνητικό Έργο «LIFE-IP Physis». 
 

Α/Α Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Συνολική Βαθμολογία 

1 XX6096 22 

2 XX5847 21 

3 XX7768 16 

4 XX9161 14.8 

5 XX03016 11.2 

6 XX9302 10.8 

6 XX4021 10.8 

6 XX0608 10.8 

6 XX29166 10.8 

6 XX2627 10.8 

6 XX3934 10.8 
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7 XX0913 10.25 

8 XX0569 10.15 

9 XX0688 10.05 

10 XX2688 10 

11 XX7277 9.8 

12 XX3889 9.65 

13 XX84497 9.5 

14 XX3501 9.1 

15 XX1383 9 

15 XX54238 9 

15 XX0877 9 

15 XX5089 9 

15 XX0633 9 
 

 
 
 

Αριθμός 326 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)  

ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της 

Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 
2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες απασχόλησης 
τεσσάρων (4) Εκτελεστικών Μηχανικών (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας) για κάλυψη αναγκών στελέχωσης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Πολιτικής Συνοχής (Πρόγραμμα 
Θ.Αλ.Ε.Ι.Α.) του Τμήματος Δημοσίων Έργων.  

Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση 
κατά των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσής 
τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο 
Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος, στον τρίτο όροφο, στο Γραφείο αρ. 316 της κας 
Ευθυμίας Ομήρου, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου όχι 
αργότερα από την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 [Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: director@pwd.mcw.gov.cy ]. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22806521 / 22806599.  

Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:  
-  Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν 

μοριοδοτηθεί  με  βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως  αυτά  καθορίστηκαν  στην  προκήρυξη  ημερομηνίας   11 
Φεβρουαρίου 2022.  

-   Για τον καθορισμό προτεραιότητας στις περιπτώσεις αιτητών που ισοβαθμούν, ακολουθήθηκαν οι πρόνοιες της 
προκήρυξης για ισοβαθμία.  

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                                
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)   

Α/Α ΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 684610 10 

2 507979 10 

3 1632051 3 

4 SY4240258 1 

5 603045 0 
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Αριθμός 327 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης 
της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 
του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες 
απασχόλησης δύο (2) Εκτελεστικών Μηχανικών (Κατεύθυνσης Στατικών Μελετών για Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα) για 
κάλυψη αναγκών στελέχωσης συγχρηματοδοτούμενων έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της 
Πολιτικής Συνοχής (Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α.) του Τμήματος Δημοσίων Έργων.  

Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει 
ένσταση κατά των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της 
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να παραδοθούν, έναντι απόδειξης 
παραλαβής, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος, στον τρίτο όροφο, στο Γραφείο 
αρ. 316 της κας Ευθυμίας Ομήρου, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου όχι αργότερα από την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 [Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: 
director@pwd.mcw.gov.cy ]. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22806521 / 22806599.  

Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:  
-  Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν 

μοριοδοτηθεί  με  βάση  τα  κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίστηκαν  στην  προκήρυξη  ημερομηνίας,  
11 Φεβρουαρίου 2022.  

-   Για τον καθορισμό προτεραιότητας στις περιπτώσεις αιτητών που ισοβαθμούν, ακολουθήθηκαν οι πρόνοιες της 
προκήρυξης για ισοβαθμία.  

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ)  

Α/Α ΑΚΑ/ ΑΔΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 632788 16 

2 1623736 12 

3 943763 12 

4 693682 12 

5 805899 10 

6 827471 9 

7 1114793 8 

8 1090088 7 

9 895207 7 

10 1474863 7 

11 869107 6 

12 859444 5 

13 693560 4 

14 1086080 3 

15 1428934 3 
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Αριθμός 328 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ)   

ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης 
της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 
του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες 
απασχόλησης εννέα (9) Εκτελεστικών Μηχανικών (Κατεύθυνσης Συγκοινωνιολογίας) για κάλυψη αναγκών στελέχωσης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Πολιτικής Συνοχής (Πρόγραμμα 
Θ.Αλ.Ε.Ι.Α.) του Τμήματος Δημοσίων Έργων.  

Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει 
ένσταση κατά των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της 
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να παραδοθούν, έναντι απόδειξης 
παραλαβής, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος, στον τρίτο όροφο, στο γραφείο 
αρ. 316 της κας Ευθυμίας Ομήρου, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου όχι αργότερα από την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 [Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: 
director@pwd.mcw.gov.cy]. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22806521 / 22806599.  

Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:  
-  Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν 

μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίστηκαν στην  προκήρυξη  ημερομηνίας  
11 Φεβρουαρίου 2022.  

-  Για τον καθορισμό προτεραιότητας στις περιπτώσεις αιτητών που ισοβαθμούν, ακολουθήθηκαν οι πρόνοιες 
της προκήρυξης για ισοβαθμία.  

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ      
 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ) 

Α/Α ΑΚΑ/ ΑΔΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 1478839 10 

2 1248196 10 

3 806007 10 

4 1471054 10 

5 1575452 10 

6 1326197 10 

7 1291752 10 

8 1321142 9 

9 974942 7 

10 859424 6 

11 1323022 3 

12 1632051 3 

13 1360861 2 

14 801211 1 

15 1236703 0 

16 1422349 0 
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Αριθμός 329 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το  Υπουργείο  Γεωργίας,  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης 
της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), 
ανακοινώνει τον προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών για:  

- Πέντε (5) θέσεις Επιθεωρητών Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αλιείας 
και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), για την υλοποίηση του Κοινού Προγράμματος Ελέγχου Αλιείας,  

- Πέντε (5) θέσεις Επιθεωρητών Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, για Επιτήρηση Θαλάσσιων Προστατευόμενων 
Περιοχών του ΤΑΘΕ, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5407 
ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6 του πιο πάνω Νόμου, καταρτίστηκαν οι δύο Πίνακες κατάταξης που 
ακολουθούν, στους οποίους περιλαμβάνονται οι αιτητές που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση και πληρούν τα απαιτούμενα 
προσόντα. Τα προσόντα των αιτητών έχουν αξιολογηθεί και μοριοδοτηθεί για σκοπούς κατάταξης, σύμφωνα με τα 
κριτήρια της εν λόγω προκήρυξης σύμφωνα με την προαναφερθείσα προκήρυξη των θέσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6(6) του πιο πάνω Νόμου, πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση 
κατά της σειράς κατάταξής του στον κατάλογο, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του προκαταρκτικού καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να 
υποβληθούν διά χειρός στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στη Λευκωσία, στη 
διεύθυνση ‘‘Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία’’ ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς 
μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, εντός της πιο πάνω προθεσμίας.  
 

Κατάλογος κατάταξης υποψηφίων για τις πέντε (5) θέσεις Επιθεωρητών Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 
 για κάλυψη των αναγκών του ΤΑΘΕ για την υλοποίηση του Κοινού Προγράμματος Ελέγχου Αλιείας 

 

Α/Α ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 867277 4.6 

2 980569 4.4 

3 871164 3 

4 1029166 3 

5 990754 3 

6 973446 3 

7 971685 3 

8 947919 3 

9 853525 3 

10 1040668 3 

11 786472 1.5 

12 969550 0.5 

13 956468 0.5 

14 992353 0.5 

15 972941 0.5 

16 882725 0.5 

17 852033 0.5 

18 983556 0.5 

19 1052633 0.5 

20 912442 0.5 

21 956815 0 

22 927918 0 

23 911365 0 

24 866078 0 

25 864856 0 

26 943413 0 

27 971176 0 

28 1030781 0 

29 962601 0 

30 956179 0 

511



31 949967 0 

32 1035848 0 

33 940518 0 

34 981238 0 

35 895099 0 

36 ΑΙ919751 0 

37 1015729 0 

38 920018 0 

39 897071 0 

40 1049151 0 

41 989417 0 

42 942334 0 

43 881243 0 

44 916949 0 

45 883173 0 

46 868765 0 

47 938344 0 

48 879046 0 

49 869600 0 

50 944027 0 

51 868238 0 

 

 

 

Κατάλογος κατάταξης υποψηφίων για τις πέντε (5) θέσεις Επιθεωρητών Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για επιτήρηση 
Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών του ΤΑΘΕ 

 

Α/Α ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 855691 5.1 

2 980569 4.9 

3 856171 4.9 

4 846507 4.6 

5 936248 4.3 

6 1092936 4 

7 835508 3.6 

8 940051 3.5 

9 1040668 3.5 

10 1029166 3.5 

11 973446 3.5 

12 1012680 3.5 

13 971685 3.5 

14 947919 3.5 

15 896493 3 

16 ΑΗ834958 3 

17 ΑΜ333913 3 

18 846115 3 

19 786472 2 

20 941702 2 

21 905434 1.5 

22 1013507 1.2 

512



23 956468 1 

24 992353 1 

25 882725 1 

26 852033 1 

27 1052633 1 

28 912442 1 

29 881243 0.5 

30 989417 0.5 

31 996616 0.5 

32 927136 0.5 

33 956815 0.5 

34 944448 0.5 

35 866078 0.5 

36 943413 0.5 

37 864856 0.5 

38 971176 0.5 

39 1030781 0.5 

40 956171 0.5 

41 928842 0.5 

42 949967 0.5 

43 1035808 0.5 

44 940518 0.5 

45 981238 0.5 

46 944027 0.5 

47 927918 0.5 

48 911870 0.5 

49 920018 0.5 

50 725630 0.5 

51 897071 0.5 

52 1049151 0.5 

53 922746 0.5 

54 942334 0.5 

55 809030 0.5 

56 916949 0.5 

57 909388 0.5 

58 868765 0.5 

59 783652 0.5 

60 938344 0.5 

61 853662 0.5 

62 879046 0.5 

63 1033715 0.5 

64 869600 0.5 

65 896824 0.5 

66 5321497 0.5 

67 1009821 0 

68 924191 0 

69 768365 0 

70 942384 0 

71 933438 0 
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72 939115 0 

73 930622 0 

74 935925 0 

75 933219 0 

76 933257 0 

77 940142 0 

78 942547 0 

79 729249 0 

80 941999 0 

81 923448 0 

82 869095 0 

83 870212 0 

84 1037740 0 

85 896457 0 

86 940222 0 

87 858265 0 

88 826587 0 

89 887542 0 

90 1008719 0 

91 753926 0 

 

 

 

 

 

Αριθμός 330 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

 ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΚΛ. Α9, Α11 ΚΑΙ Α12) 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ)  ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της 
Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον 
πιο κάτω προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με  σειρά κατάταξης για την απασχόληση  ενός (1) εργοδοτουμένου 
ορισμένου χρόνου για εκτέλεση υπηρεσιών Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλ. Α9-Α11-Α12) για τη διαχείριση και υλοποίηση 
έργων του ΣΑΛ που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ). Σύμφωνα με την προκήρυξη 
της θέσης όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21/01/2022, το άτομο που θα επιλεγεί θα 
υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τον Αύγουστο του 2026 ή 
την ολοκλήρωση των υπό αναφορά έργων.    

Σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο (6)(α) του προαναφερόμενου Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να 
υποβάλει ένσταση κατά του προκαταρκτικού καταλόγου μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Οι ενστάσεις μπορούν να 
αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση, info@lsdb.org.cy και στο θέμα του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου να αναγράφεται «Ένσταση κατά του προκαταρκτικού καταλόγου για τη θέση Εργδοτούμενου Ορισμένου 
Χρόνου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας», ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 24638838. Εκπρόθεσμες 
ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Σημειώνεται επίσης ότι, στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές, οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα και έχουν μοριοδοτηθεί για τα επιπρόσθετα προσόντα, όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη της θέσης. 

 

A/A Αριθμός Ταυτότητας Μονάδες 

1 896889 9 

2 738336 5 

3 888790 2 
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Αριθμός 331 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 26.3.2021, 27.3.2021 ΚΑΙ 28.3.2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή 
εξέταση που διεξήχθη στις 26.3.2021, 27.3.2021 και 28.3.2021 για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού 
Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021 (θέσεις που δημοσιεύτηκαν 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 14.6.2019, αρ. γνωστοποίησης 505). 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους "επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση" σημαίνει πρόσωπο που 
συμμετέχει στη Γραπτή Εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο 
καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η τελική απόφαση για την υποψηφιότητα των επιτυχόντων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον 
αυτοί (α) ικανοποιούσαν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων τις απαιτήσεις του 
Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης και (β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που καθορίζουν οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμοι. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α  

Α/Α ΑΡ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ  
 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟ
ΛΟΓΙΑ 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ 
ΤΕΣΤ / 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 % 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ 
ΤΕΣΤ / 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 %  

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ 
ΤΕΣΤ / 

ΠΟΣΟΣΤΌ  
%  

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΤΕΣΤ 
ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΩΝ  

% 

ΤΕΣΤ 
ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΩΝ  

ΜΕ 
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑ 
60%  

ΕΙΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ 

 % 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ 

ΜΕ 
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑ 
40% 

1.  813481 88.64 70.59 68.42 75.88 45.53 85.01 34.00 79.53 
2.  803722 84.09 70.59 68.42 74.37 44.62 75.68 30.27 74.89 
3.  722634 86.36 85.29 86.84 86.17 51.70 51.21 20.48 72.18 
4.  717646 75.00 97.06 89.47 87.18 52.31 47.71 19.08 71.39 
5.  822552 81.82 79.41 81.58 80.94 48.56 50.62 20.25 68.81 
6.  713547 68.18 70.59 76.32 71.70 43.02 61.70 24.68 67.70 
7.  794899 77.27 70.59 71.05 72.97 43.78 55.87 22.35 66.13 
8.  757100 81.82 67.65 68.42 72.63 43.58 55.29 22.11 65.69 
9.  772387 63.64 58.82 63.16 61.87 37.12 71.02 28.41 65.53 

10.  825694 72.73 73.53 73.68 73.31 43.99 51.21 20.48 64.47 
11.  789245 79.55 76.47 71.05 75.69 45.41 47.13 18.85 64.26 
12.  740696 75.00 64.71 73.68 71.13 42.68 53.54 21.41 64.09 
13.  828196 70.45 61.76 76.32 69.51 41.71 55.87 22.35 64.05 
14.  737075 75.00 76.47 68.42 73.30 43.98 50.04 20.02 63.99 
15.  811182 84.09 61.76 60.53 68.79 41.28 55.87 22.35 63.62 
16.  717702 86.36 73.53 76.32 78.74 47.24 40.13 16.05 63.29 
17.  827579 65.91 61.76 73.68 67.12 40.27 55.87 22.35 62.62 
18.  811429 70.45 64.71 71.05 68.74 41.24 52.37 20.95 62.19 
19.  747629 75.00 44.12 76.32 65.14 39.09 57.03 22.81 61.90 
20.  726989 81.82 70.59 60.53 70.98 42.59 47.71 19.08 61.67 
21.  773327 79.55 61.76 73.68 71.66 43.00 45.96 18.38 61.38 
22.  736161 70.45 67.65 76.32 71.47 42.88 45.96 18.38 61.27 
23.  820111 75.00 55.88 57.89 62.93 37.76 57.03 22.81 60.57 
24.  734395 68.18 76.47 52.63 65.76 39.46 50.62 20.25 59.71 
25.  819411 56.82 61.76 84.21 67.60 40.56 45.96 18.38 58.94 
26.  789599 56.82 50.00 78.95 61.92 37.15 52.37 20.95 58.10 
27.  770128 56.82 61.76 52.63 57.07 34.24 57.03 22.81 57.06 
28.  827973 72.73 61.76 65.79 66.76 40.06 40.72 16.29 56.34 
29.  710954 65.91 47.06 86.84 66.60 39.96 40.72 16.29 56.25 
30.  819019 75.00 52.94 60.53 62.82 37.69 45.96 18.38 56.08 
31.  819192 72.73 47.06 50.00 56.60 33.96 55.01 22.00 55.96 
32.  805843 72.73 61.76 63.16 65.88 39.53 40.72 16.29 55.82 
33.  740708 59.09 55.88 60.53 58.50 35.10 51.21 20.48 55.58 
34.  810463 68.18 50.00 52.63 56.94 34.16 50.04 20.02 54.18 
35.  784986 56.82 52.94 63.16 57.64 34.58 47.13 18.85 53.43 
36.  733189 72.73 44.12 57.89 58.25 34.95 43.63 17.45 52.40 

 
Φάκ.:  15.21.001.014.001.035.001 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B  
 

Α/Α ΑΡ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ 
ΤΕΣΤ / 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 % 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ 
 ΤΕΣΤ / 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 % 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΕΠΑΓΩ-
ΓΙΚΟ 

ΤΕΣΤ / 
ΠΟΣΟΣΤΌ  

%  
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΤΕΣΤ 
ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΩΝ  

% 

ΤΕΣΤ 
ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΩΝ  

ΜΕ 
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑ 
60%  

ΕΙΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ 

 % 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ 

ΜΕ 
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑ 
 40% 

1.  789131 79.55 79.41 57.89 72.28 43.37 94.50 37.80 81.17 

2.  755002 75.00 70.59 81.58 75.72 45.43 86.50 34.60 80.03 

3.  819733 84.09 73.53 55.26 70.96 42.58 91.50 36.60 79.18 

4.  784697 90.91 58.82 71.05 73.60 44.16 87.50 35.00 79.16 

5.  822422 79.55 85.29 78.95 81.26 48.76 69.00 27.60 76.36 

6.  762318 68.18 67.65 81.58 72.47 43.48 80.00 32.00 75.48 

7.  820063 81.82 70.59 78.95 77.12 46.27 71.00 28.40 74.67 

8.  713070 81.82 67.65 73.68 74.38 44.63 71.50 28.60 73.23 

9.  807298 84.09 76.47 68.42 76.33 45.80 68.00 27.20 73.00 

10.  782236 81.82 82.35 68.42 77.53 46.52 65.00 26.00 72.52 

11.  820099 86.36 91.18 71.05 82.86 49.72 54.00 21.60 71.32 

12.  780114 90.91 73.53 73.68 79.37 47.62 55.00 22.00 69.62 

13.  727624 63.64 58.82 76.32 66.26 39.76 73.50 29.40 69.16 

14.  786789 79.55 52.94 71.05 67.85 40.71 70.00 28.00 68.71 

15.  812865 77.27 55.88 68.42 67.19 40.32 70.50 28.20 68.52 

16.  763592 75.00 76.47 60.53 70.67 42.40 63.50 25.40 67.80 

17.  710423 70.45 70.59 73.68 71.58 42.95 62.00 24.80 67.75 

18.  737268 81.82 52.94 73.68 69.48 41.69 62.50 25.00 66.69 

19.  758147 81.82 58.82 55.26 65.30 39.18 62.00 24.80 63.98 

20.  824778 86.36 50.00 68.42 68.26 40.96 57.50 23.00 63.96 

21.  808392 79.55 50.00 50.00 59.85 35.91 70.00 28.00 63.91 

22.  782985 86.36 73.53 71.05 76.98 46.19 44.00 17.60 63.79 

23.  730316 84.09 52.94 60.53 65.85 39.51 60.00 24.00 63.51 

24.  792986 72.73 67.65 52.63 64.34 38.60 59.00 23.60 62.20 

25.  780274 56.82 61.76 76.32 64.97 38.98 58.00 23.20 62.18 

26.  748508 63.64 70.59 55.26 63.16 37.90 58.50 23.40 61.30 

27.  802793 84.09 50.00 65.79 66.63 39.98 52.50 21.00 60.98 

28.  784914 70.45 67.65 47.37 61.82 37.09 59.00 23.60 60.69 

29.  720495 68.18 44.12 68.42 60.24 36.14 57.00 22.80 58.94 

30.  781231 81.82 52.94 47.37 60.71 36.43 54.00 21.60 58.03 

31.  744568 61.36 67.65 57.89 62.30 37.38 51.50 20.60 57.98 

32.  729810 68.18 44.12 76.32 62.87 37.72 50.00 20.00 57.72 

33.  794964 47.73 47.06 76.32 57.03 34.22 56.00 22.40 56.62 

34.  714560 65.91 44.12 57.89 55.97 33.58 55.50 22.20 55.78 

35.  825706 61.36 44.12 65.79 57.09 34.25 53.50 21.40 55.65 

36.  818544 72.73 52.94 63.16 62.94 37.77 41.00 16.40 54.17 

37.  823659 56.82 50.00 68.42 58.41 35.05 46.50 18.60 53.65 
 
Φάκ.:  15.21.001.014.001.035.002 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ  
 

Α/Α ΑΡ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ 
 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ 
ΤΕΣΤ / 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 %  

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗ-
ΤΙΚΟ 

 ΤΕΣΤ / 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

 % 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΕΠΑΓΩ-
ΓΙΚΟ 

ΤΕΣΤ / 
ΠΟΣΟΣΤΌ  

%  
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΤΕΣΤ 
ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΩΝ  

% 

ΤΕΣΤ 
ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΩΝ  

ΜΕ 
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑ 
60%  

ΕΙΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ 

 % 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ ΜΕ 

ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑ 
 40% 

1.  755721 79.55 100.00 89.47 89.67 53.80 95.75 38.30 92.10 

2.  792102 81.82 70.59 71.05 74.49 44.69 94.75 37.90 82.59 

3.  754170 81.82 73.53 55.26 70.20 42.12 96.00 38.40 80.52 

4.  781985 93.18 85.29 71.05 83.18 49.91 74.75 29.90 79.81 

5.  728895 75.00 73.53 84.21 77.58 46.55 81.25 32.50 79.05 

6.  725864 84.09 82.35 63.16 76.53 45.92 81.50 32.60 78.52 

7.  722076 79.55 67.65 71.05 72.75 43.65 86.50 34.60 78.25 

8.  730293 79.55 70.59 71.05 73.73 44.24 82.75 33.10 77.34 

9.  708044 84.09 67.65 55.26 69.00 41.40 89.25 35.70 77.10 

10.  817238 70.45 79.41 68.42 72.76 43.66 82.25 32.90 76.56 

11.  749387 75.00 76.47 76.32 75.93 45.56 74.75 29.90 75.46 

12.  770386 72.73 73.53 55.26 67.17 40.30 86.25 34.50 74.80 

13.  725906 77.27 70.59 68.42 72.09 43.26 77.00 30.80 74.06 

14.  748559 84.09 61.76 68.42 71.43 42.86 76.50 30.60 73.46 

15.  727726 84.09 70.59 73.68 76.12 45.67 66.75 26.70 72.37 

16.  741902 81.82 64.71 76.32 74.28 44.57 68.25 27.30 71.87 

17.  805512 93.18 88.24 63.16 81.53 48.92 57.25 22.90 71.82 

18.  769988 81.82 67.65 55.26 68.24 40.95 74.75 29.90 70.85 

19.  731797 84.09 55.88 63.16 67.71 40.63 74.50 29.80 70.43 

20.  726847 84.09 82.35 55.26 73.90 44.34 63.00 25.20 69.54 

21.  776581 81.82 61.76 57.89 67.16 40.30 73.00 29.20 69.50 

22.  775507 86.36 52.94 71.05 70.12 42.07 67.50 27.00 69.07 

23.  755399 72.73 50.00 71.05 64.59 38.76 75.50 30.20 68.96 

24.  743854 79.55 50.00 52.63 60.73 36.44 79.00 31.60 68.04 

25.  782619 75.00 44.12 55.26 58.13 34.88 80.75 32.30 67.18 

26.  764225 77.27 64.71 86.84 76.27 45.76 53.50 21.40 67.16 

27.  733129 86.36 41.18 86.84 71.46 42.88 59.25 23.70 66.58 

28.  713579 59.09 55.88 73.68 62.89 37.73 70.50 28.20 65.93 

29.  821022 68.18 52.94 47.37 56.16 33.70 80.25 32.10 65.80 

30.  751840 81.82 55.88 73.68 70.46 42.28 58.75 23.50 65.78 

31.  714030 61.36 64.71 50.00 58.69 35.21 73.25 29.30 64.51 

32.  747647 75.00 44.12 76.32 65.14 39.09 63.50 25.40 64.49 

33.  758488 77.27 55.88 63.16 65.44 39.26 62.75 25.10 64.36 

34.  744271 47.73 50.00 52.63 50.12 30.07 79.75 31.90 61.97 

35.  717871 81.82 58.82 68.42 69.69 41.81 43.75 17.50 59.31 

36.  717037 63.64 70.59 63.16 65.79 39.48 45.75 18.30 57.78 

37.  785324 43.18 41.18 55.26 46.54 27.92 59.00 23.60 51.52 
 
Φάκ.:  15.21.001.014.001.035.004 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Δ  
 

Α/Α ΑΡ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ 
ΤΕΣΤ / 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 % 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗ-
ΤΙΚΟ 

 ΤΕΣΤ / 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

 % 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΕΠΑΓΩ-
ΓΙΚΟ 

ΤΕΣΤ / 
ΠΟΣΟΣΤΌ  

%  
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΤΕΣΤ 
ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΩΝ  

% 

ΤΕΣΤ 
ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΩΝ  

ΜΕ 
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑ 
60%  

ΕΙΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ 

 % 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ 

ΜΕ 
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑ 
 40% 

1.  821280 77.27 70.59 71.05 72.97 43.78 77.63 31.05 74.83 

2.  783710 68.18 91.18 76.32 78.56 47.13 50.25 20.10 67.23 

3.  775588 72.73 76.47 73.68 74.29 44.58 42.75 17.10 61.68 

4.  780313 56.82 61.76 76.32 64.97 38.98 54.05 21.62 60.60 

5.  774809 63.64 41.18 73.68 59.50 35.70 59.38 23.75 59.45 

6.  732904 72.73 55.88 68.42 65.68 39.41 43.25 17.30 56.71 

7.  781247 81.82 52.94 47.37 60.71 36.43 41.00 16.40 52.83 
 
Φάκ.:  15.21.001.014.001.035.005 

 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ε  
 

Α/Α ΑΡ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ 

ΣΥΝΟ-
ΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ 
ΤΕΣΤ / 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 % 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ 
 ΤΕΣΤ / 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
 % 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

 
ΕΠΑΓΩ-

ΓΙΚΟ 
ΤΕΣΤ / 
ΠΟΣΟ-

ΣΤΌ  
%  

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Σ 

ΤΕΣΤ 
ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΩΝ  

% 

ΤΕΣΤ 
ΙΚΑΝΟ- 
ΤΗΤΩΝ  

ΜΕ ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑ 
60%  

ΕΙΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ 

 % 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ 

ΜΕ 
ΒΑΡΥ-
ΤΗΤΑ 
 40% 

1.  804712 88.64 73.53 68.42 76.86 46.12 74.00 29.60 75.72 

2.  775567 72.73 76.47 73.68 74.29 44.58 71.00 28.40 72.98 

3.  826157 72.73 58.82 76.32 69.29 41.57 73.00 29.20 70.77 

4.  823225 86.36 67.65 78.95 77.65 46.59 55.00 22.00 68.59 

5.  810621 59.09 79.41 73.68 70.73 42.44 61.50 24.60 67.04 

6.  726603 79.55 58.82 76.32 71.56 42.94 59.00 23.60 66.54 

7.  825105 84.09 73.53 60.53 72.72 43.63 54.75 21.90 65.53 

8.  724966 72.73 61.76 81.58 72.02 43.21 55.75 22.30 65.51 

9.  707595 77.27 82.35 57.89 72.51 43.50 54.75 21.90 65.40 

10.  757058 59.09 76.47 65.79 67.12 40.27 59.75 23.90 64.17 

11.  764929 77.27 64.71 76.32 72.76 43.66 50.00 20.00 63.66 

12.  718595 81.82 61.76 63.16 68.91 41.35 55.75 22.30 63.65 

13.  747732 75.00 44.12 76.32 65.14 39.09 46.00 18.40 57.49 

14.  781200 81.82 52.94 47.37 60.71 36.43 51.00 20.40 56.83 
 
Φάκ.:  15.21.001.014.001.035.006 
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Αριθμός 332 
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  
ΒΟΗΘΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

ΓΚΘ Α/10-2021 
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, για τις γραπτές    

εξετάσεις που έγιναν στις 29 Ιανουαρίου 2022. 
Ο κατάλογος των αποτελεσμάτων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής, www.eac.com.cy . 
Σύμφωνα με τις  πρόνοιες του  περί Αξιoλόγησης Υπoψηφίωv για  Διoρισμό  στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμoυ τoυ 1998,  

Ν. 6(Ι)/1998, ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων  ίσος με το 
τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, κατά σειρά 
επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα   απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου 
Υπηρεσίας της θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (3 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ) 

ΣΚ ΑΡ.ΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
(15%) 

ΑΓΓΛΙΚΑ 
(15%) 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ (70%) 

ΣΥΝΟΛ. ΒΑΘΜ              
(100%) 

ΕΠΙΤΥΧΩΝ (Ε)/ 
ΑΠΟΤΥΧΩΝ (Α)  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 141 78.50 89.50 90.50 88.55 Ε Μηχανολογία 

2 13 85.00 82.50 87.50 86.38 Ε Ηλεκτρολογία 

3 66 85.00 78.50 85.50 84.38 Ε Ηλεκτρολογία 

4 155 76.00 85.50 85.50 84.08 Ε Ηλεκτρολογία 

5 122 85.00 82.50 82.50 82.88 Ε Ηλεκτρολογία 

6 86 89.50 86.00 80.00 82.33 Ε Μηχανολογία 

7 112 79.00 78.50 82.50 81.38 Ε Ηλεκτρολογία 

8 171 76.00 78.00 82.50 80.85 Ε Μηχανολογία 

9 119 81.00 91.50 76.50 79.43 Ε Μηχανολογία 

10 7 89.00 86.50 75.50 79.18 Ε Ηλεκτρολογία 

11 188 87.00 62.50 80.50 78.78 Ε Ηλεκτρολογία 

12 82 86.00 85.50 74.50 77.88 Ε Ηλεκτρολογία 

13 191 88.00 72.50 76.50 77.63 Ε Ηλεκτρολογία 

14 131 88.00 88.50 73.00 77.58 Ε Ηλεκτρολογία 

15 91 80.00 76.00 73.50 74.85 Ε Ηλεκτρολογία 

16 102 89.50 83.50 69.50 74.60 Ε Ηλεκτρολογία 

17 156 81.50 86.50 70.00 74.20 Ε Μηχανολογία 

18 35 89.00 64.50 72.50 73.78 Ε Ηλεκτρολογία 

19 198 75.50 66.00 74.50 73.38 Ε Ηλεκτρολογία 

20 123 79.00 85.50 69.50 73.33 Ε Μηχανολογία 

21 9 83.50 85.00 68.00 72.88 Ε Ηλεκτρολογία 

22 97 78.50 66.50 73.00 72.85 Ε Ηλεκτρολογία 

23 104 91.00 78.00 67.00 72.25 Ε Ηλεκτρολογία 

24 139 87.50 88.50 65.00 71.90 Ε Μηχανολογία 
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25 74 63.50 88.00 70.00 71.73 Ε Ηλεκτρολογία 

26 125 72.00 72.50 71.00 71.38 Ε Ηλεκτρολογία 

27 148 91.00 71.50 66.50 70.93 Ε Ηλεκτρολογία 

28 101 81.00 84.50 65.50 70.68 Ε Ηλεκτρολογία 

29 160 79.00 56.00 72.00 70.65 Ε Μηχανολογία 

30 221 81.50 73.00 65.50 69.03 Ε Ηλεκτρολογία 

31 43 82.00 77.00 61.50 66.90 Ε Ηλεκτρολογία 

32 147 87.50 74.00 60.00 66.23 Ε Ηλεκτρολογία 

33 124 81.50 51.00 66.00 66.08 Ε Ηλεκτρολογία 

34 98 82.50 89.00 57.00 65.63 Ε Μηχανολογία 

35 2 85.00 71.00 59.00 64.70 Ε Ηλεκτρολογία 

36 205 81.50 61.50 61.50 64.50 Ε Ηλεκτρολογία 

37 174 77.00 72.00 59.50 64.00 Ε Ηλεκτρολογία 

38 175 76.00 63.50 61.00 63.63 Ε Ηλεκτρολογία 

39 53 79.00 76.00 57.50 63.50 Ε Ηλεκτρολογία 

40 121 85.00 83.50 54.50 63.43 Ε Μηχανολογία 

41 65 68.50 47.50 65.50 63.25 Ε Ηλεκτρολογία 

42 166 75.00 79.00 55.50 61.95 Ε Μηχανολογία 

43 31 85.50 81.50 52.50 61.80 Ε Ηλεκτρολογία 

44 189 88.50 69.00 50.50 58.98 Ε Ηλεκτρολογία 

45 67 90.00 65.00 51.00 58.95 Ε Ηλεκτρολογία 

46 223 74.00 88.00 49.00 58.60 Ε Ηλεκτρολογία 

47 169 79.50 84.50 48.50 58.55 Ε Ηλεκτρολογία 

48 197 63.50 64.50 56.00 58.40 Ε Ηλεκτρολογία 

49 71 76.50 60.50 54.00 58.35 Ε Ηλεκτρολογία 

50 159 75.50 82.00 48.00 57.23 Ε Ηλεκτρολογία 

51 17 79.00 45.50 52.50 55.43 Ε Ηλεκτρολογία 

52 224 82.00 69.00 45.50 54.50 Ε Ηλεκτρολογία 

53 153 77.50 71.50 44.50 53.50 Ε Ηλεκτρολογία 

54 145 75.50 78.50 42.50 52.85 Ε Ηλεκτρολογία 

55 170 83.00 68.50 42.50 52.48 Ε Ηλεκτρολογία 

56 61 77.00 75.50 42.00 52.28 Ε Ηλεκτρολογία 
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Αριθμός 333 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ                       
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Η Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Δ.Υ.Ψ.Υ.) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσεων 
πρακτικής άσκησης εποπτευόμενων κλινικών ψυχολόγων, με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην κλινική 
ψυχολογία ή/και επαγγελματικής άδειας στην ειδικότητα της κλινικής ψυχολογίας από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων 
(Σ.Ε.Ψ.).  

Αιτήσεις 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, η οποία είναι  αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του 

ΟΚΥπΥ  www.shso.org.cy.  
Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται προς τη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ. και να παραδίδονται διά χειρός στη 

Γραμματεία της Διεύθυνσης της Δ.Υ.Ψ.Υ. ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Διευθύντρια Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας  
Νοσοκομείο Αθαλάσσας  
1452 Λευκωσία 
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής ή δεν παραληφθούν μέχρι τις 20 Απριλίου 

2022, δεν θα γίνονται αποδεκτές.  
Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πτυχιούχων 
Ψυχολόγων και είτε: (α) κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο κλινικής ψυχολογίας και εξασφάλισαν γραπτή απόφαση του 
Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων για συμπλήρωση πρακτικής άσκησης, ή (β) φοιτούν σε πρόγραμμα που οδηγεί σε 
μεταπτυχιακό τίτλο κλινικής ψυχολογίας διάρκειας δύο τουλάχιστον ετών πλήρους φοίτησης και εξασφάλισαν γραπτή 
απόφαση του Πανεπιστημίου τους για συμπλήρωση πρακτικής άσκησης στη Δ.Υ.Ψ.Υ. 
Ελάχιστη επιτρεπτή πρακτική άσκηση είναι οι 150 άμεσες ώρες.    
Διαδικασία επιλογής 

Οι αιτητές θα υποβληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση. Η γραπτή εξέταση συνιστά δοκίμιο επάρκειας γνώσεων 
στην ελληνική γλώσσα, με ερωτήματα γύρω από τις βασικές κλινικές ψυχολογικές πράξεις και την επαγγελματική 
δεοντολογία του ψυχολόγου. Θα έχει διάρκεια δύο ώρες και θα αποτελείται από ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής 
επιλογής. Δεν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία στις λανθασμένες απαντήσεις.    

Η συνέντευξη, θα αποσκοπεί στη διακρίβωση της διαθέσιμης πρακτικής εμπειρίας στην ειδικότητα της κλινικής 
ψυχολογίας και στον ευρύτερο τομέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, καθώς και στην ετοιμότητα των υποψηφίων για τη 
θέση που προτίθενται να καταλάβουν. 
Εξεταστέα ύλη 

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει (α) την επαγγελματική δεοντολογία των ψυχολόγων όπως απορρέει από τους Κώδικες 
Δεοντολογίας του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων και συναφείς νομοθεσίες (β) τις βασικές κλινικές ψυχολογικές 
πράξεις (εξέταση παρούσας ψυχικής κατάστασης, λήψη ψυχολογικού ιστορικού, ψυχολογική διάγνωση, χαρακτηριστικά 
σοβαρής ψυχοπαθολογίας, αρχές κλινικής συνέντευξης, ψυχομετρικά εργαλεία αξιολόγησης προσωπικότητας και νόησης), 
όπως απορρέουν από την τυπική εκπαίδευση των κλινικών ψυχολόγων.  
Ημερομηνία πραγματοποίησης εξετάσεων 

Η ημερομηνία και ο χώρος πραγματοποίησης των εξετάσεων θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και οι αιτητές θα 
ενημερωθούν μέσω επιστολής - πρόσκλησης ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εύθετο χρόνο. Ενδέχεται να γίνει 
ενημέρωση με ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
Κανονισμοί Εξετάσεων 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξετάσεις περιγράφονται στο έγγραφο «Κανονισμοί Επιλογής Προσώπων για 
Πρακτική Άσκηση στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας», το οποίο βρίσκεται και αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
ΟΚΥπΥ www.shso.org.cy.  
Επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων 

Επιλέξιμοι για την πρακτική άσκηση θεωρούνται όσοι εξεταζόμενοι εξασφαλίσουν βαθμολογία πάνω από το 50% τόσο 
στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση ξεχωριστά. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση κατατάσσονται με σειρά 
επιτυχίας σε ενιαίο κατάλογο και καλούνται στην προφορική εξέταση, από την Επιτροπή Επιλογής της Δ.Υ.Ψ.Υ. 

Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτή εξέταση 80% και προφορική εξέταση 20%) διαμορφώνεται ο 
Κατάλογος Αναμονής Επιτυχόντων. Ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία καταλαμβάνει την πρώτη 
θέση, ο δεύτερος τη δεύτερη κ.ο.κ. Με σειρά προτεραιότητας και με πρώτο τον υποψήφιο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία, καλούνται οι επιτυχόντες να καταλάβουν τις διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση στη Δ.Υ.Ψ.Υ.  

Επιτυχόντες που θα καταταχθούν στον Κατάλογο Αναμονής Επιτυχόντων ο οποίος θα προκύψει από τις εξετάσεις 
αυτής της προκήρυξης, δικαιούνται να παρακαθίσουν σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν αργότερα προκειμένου να πετύχουν 
βελτίωση του βαθμού τους και ως εκ τούτου της σειράς κατάταξης που κατέχουν. Εάν εξασφαλίσουν χαμηλότερο βαθμό 
δικαιούνται να διατηρήσουν τον υψηλότερο. 

Η συνέντευξη γίνεται από την Επιτροπή επιλογής της Δ.Υ.Ψ.Υ και αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την καταλληλότητα 
των υποψηφίων για τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από δυο (2) ανώτερους 
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λειτουργούς του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας και τη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ, την οποία μπορεί να εκπροσωπήσει ο 
Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας στην περίπτωση που αυτός δεν κατέχει άλλη θέση στην Επιτροπή 
Επιλογής. 

Δομές και θέσεις πρακτικής άσκησης 
Οι δομές και οι θέσεις πρακτικής άσκησης οι οποίες θα προσφερθούν σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, 

καθορίζονται από το Τμήμα Ειδικής Ψυχολογίας της Δ.Υ.Ψ.Υ., σε συνεννόηση με τη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ. 
Κόστος πρακτικής άσκησης 
Το κόστος πρακτικής άσκησης ανέρχεται στα €3,80 ανά ώρα άμεσης πρακτικής άσκησης και θα καταβάλλεται ΠΡΙΝ 

από την έναρξη της πρακτικής άσκησης στο Λογιστήριο της Δ.Υ.Ψ.Υ. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Γιάννα Χατζηπαναγή, Κλινικό 

Ψυχολόγο της Δ.Υ.Ψ.Υ. στο 22603259 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο y.chadjipanayi@shso.org.cy. 
   

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
                                                                                                            Λευκωσία, 21.03.2022. 

 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  
Οι κανονισμοί αφορούν στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων για πρόσωπα που επιθυμούν να 

πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην ειδικότητα της κλινικής ψυχολογίας σε δομές της Διεύθυνση των Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας (Δ.Υ.Ψ.Υ.).  
Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. 

1. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για διεξαγωγή πρακτικής άσκησης στη Δ.Υ.Ψ.Υ. συμπληρώνεται προεκτυ-
πωμένη αίτηση και ενυπόγραφη αποστέλλεται εμπρόθεσμα στη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ.  Ελάχιστη επιτρεπτή 
πρακτική άσκηση είναι οι 150 άμεσες ώρες. 

2. Η καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση αιτήσεων αναγράφεται στην κάθε προκήρυξη.  
Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ. 

1. Αναφορά σχετικά με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων γίνεται στην κάθε προκήρυξη.  
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Για την επιλογή των υποψηφίων προβλέπεται η πραγματοποίηση γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης στην 
ελληνική γλώσσα.  

2. Ως επιτυχόντες ορίζονται όσοι εξεταζόμενοι εξασφαλίσουν το 50% τόσο στη γραπτή εξέταση όσο και στη 
συνέντευξη ξεχωριστά.  

3. Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτή εξέταση 80% και προσωπική συνέντευξη 20%) 
διαμορφώνεται ο Κατάλογος Αναμονής Επιτυχόντων, σύμφωνα με το οποίο πληρώνονται οι διαθέσιμες θέσεις 
για πρακτική άσκηση.  

4. Επιπρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και βαθμολόγησης αναγράφονται σε κάθε 
προκήρυξη. 

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 
1. Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτό 80% και συνέντευξη 20%) διαμορφώνεται ο Κατάλογος 

Αναμονής Επιτυχόντων με σειρά επιτυχίας των υποψηφίων. Το πρόσωπο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ο δεύτερος τη δεύτερη κ.ο.κ. Με σειρά προτεραιότητας και με πρώτο 
το πρόσωπο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, καλούνται οι επιτυχόντες να καταλάβουν τις 
διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση στη Δ.Υ.Ψ.Υ. 

2. Πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στον Κατάλογο Αναμονής Επιτυχόντων δικαιούνται να παρακαθίσουν σε επόμενες 
εξετάσεις για βελτίωση του βαθμού τους και ως εκ τούτου της σειράς κατάταξης που κατέχουν. Εάν εξασφαλίσουν 
χαμηλότερο βαθμό δικαιούνται να διατηρήσουν τον υψηλότερο.  

3. Το αίτημα για συμμετοχή στις εξετάσεις που προέρχεται από πρόσωπα που ήδη βρίσκονται στον Κατάλογο 
Αναμονής Επιτυχόντων χρειάζεται να υποβληθεί γραπτώς πριν την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται 
στην προκήρυξη της εξέτασης στην οποία επιθυμούν να λάβουν μέρος. 

4. Κατά παρόμοιο τρόπο, πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στον Κατάλογο Αναμονής Επιτυχόντων δικαιούνται να 
βελτιώσουν τη βαθμολογία τους λαμβάνοντας μέρος σε νέα συνέντευξη.  

5. Σε περίπτωση προσώπου που συμπεριλαμβάνεται στους επιτυχόντες και δεν ανταποκριθεί εντός ενός μηνός 
από την ημερομηνία πρόσκλησης για έναρξη της πρακτικής άσκησης, αφαιρούνται μονάδες από τη βαθμολογία 
του κατά τρόπο που να καταταχτεί τελευταίος στον Κατάλογο Αναμονής Επιτυχόντων. Σε περίπτωση που για 
δεύτερη φορά και εφόσον φτάσει εκ νέου η σειρά του δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για έναρξη της πρακτικής 
άσκησης, τότε διαγράφεται από τον κατάλογο των επιτυχόντων.  

6. Κενωθείσες θέσεις λόγω παραίτησης ειδικευομένων καλύπτονται από τον ίδιο κατάλογο. 
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Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
1. Πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα και συνιστούν δοκίμιο επάρκειας γνώσεων στην κλινική ψυχολογία.   
2. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το χώρο και την ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης αναγράφονται σε κάθε 

προκήρυξη και/ή περιέχονται σε επιστολή-πρόσκληση ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποστέλλεται 
σε όσα πρόσωπα οι αιτήσεις τους κριθούν από την Επιτροπή Επιλογής εμπρόθεσμες και έγκυρες. 

 ΣΤ. ΘΕΜΑΤΟΘΕΤΗΣΗ 
1. Η θεματοθέτηση γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής.  
2. Οι λεπτομέρειες των θεμάτων της εξεταστέας ύλης και της μορφής του δοκιμίου, θα αναγράφονται σε κάθε 

προκήρυξη και ενδέχεται να διαφοροποιούνται από εξέταση σε εξέταση. 
Ζ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

1. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στον καθορισμένο χώρο εξέτασης προσκομίζοντας την επιστολή-πρόσκληση για 
εξέταση και την πολιτική τους ταυτότητα τουλάχιστο μισή ώρα πριν την καθορισμένη ώρα της εξέτασης.   

2. Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην αίθουσα εξέτασης και μετά από έλεγχο της ταυτότητάς τους εγγράφονται στον 
κατάλογο με ευθύνη του επιτηρητή και παραλαμβάνουν για συμπλήρωση το αντίστοιχο φυλλάδιο της εξέτασης. 

3. Βιβλία, σημειώσεις, τηλέφωνο, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές τσέπης κτλ., αφήνονται στην είσοδο, εκτός εάν στην 
προκήρυξη των εξετάσεων αναφέρεται ότι επιτρέπεται η χρήση τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης.  

4. Η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται αυστηρά με ποινή που μπορεί να επισύρει έως και την ακύρωση του 
γραπτού. 

5. Η διανομή του δοκιμίου ξεκινά την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης και παρέχεται χρόνος για διευκρινίσεις 
από ένα καθ’ ύλη αρμόδιο μέλος της Επιτροπής Επιλογής. 

6. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψηφίου από την αίθουσα των εξετάσεων πριν περάσουν 45 λεπτά 
από την έναρξη της εξέτασης. Υποψήφιος ο οποίος καθυστερήσει να προσέλθει στην αίθουσα πέραν των 45 
λεπτών, δεν του επιτρέπεται να παρακαθίσει στις εξετάσεις. 

7. Ως πρόχειρο οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν φύλλα που θα παρέχονται από τον επιτηρητή για αυτό το 
σκοπό. 

8. Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες. Με την ολοκλήρωσή της, οι εξεταζόμενοι παραδίδουν το γραπτό τους, οι επιτηρητές 
το εξετάζουν παρουσία του υποψηφίου και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σημειώσεις των 
υποψηφίων πάνω στα πρωτόφυλλα ή τα φύλλα του γραπτού, χρωματιστά μελάνια και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
αναγνώρισης στα εξώφυλλα ή το κείμενο, αποκλείουν χωρίς συζήτηση το γραπτό από την εξέταση. Στη συνέχεια 
το γραπτό σφραγίζεται.  

9. Με την παράδοση του γραπτού οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να υπογράφουν στην αντίστοιχη θέση του 
καταλόγου, παρουσιάζοντας ξανά στον επιτηρητή την ταυτότητά τους. Η βεβαίωση αυτή είναι σημαντική, γιατί ο 
αριθμός των υπογραφών των υποψηφίων κάθε αίθουσας θα πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των γραπτών 
που θα παραδοθούν (ευθύνη επιτηρητών), δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ελέγχου της παράδοσης 
μέχρι την αποκάλυψη του ονόματος. Παράλειψη της υπογραφής αυτής θα συνεπάγεται και λόγος ακύρωσης του 
γραπτού, μετά την αποκάλυψη των βαθμολογιών και των ονομάτων των υποψηφίων. 

10. Κατά την παράδοση κάθε φυλλαδίου απαντήσεων, ο επιτηρητής σημειώνει με οριζόντια γραμμή το τέλος του 
κειμένου και το σφραγίζει με τη σφραγίδα «Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας». 

11. Έπειτα, τα γραπτά καταμετρώνται και παραδίδονται στο συντονιστή της εξέτασης. 
Η. ΕΥΡΥΘΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1. Οι εξεταζόμενοι έχουν υποχρέωση να συμπεριφέρονται κόσμια και να τηρούν πιστά τις υποδείξεις και τις 
συστάσεις των επιτηρητών. Σε περίπτωση δόλου ή αν ο εξεταζόμενος εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή 
διεξαγωγή των εξετάσεων, αποκλείεται από την όλη διαδικασία. 

2. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις ενώ η προκήρυξη των εξετάσεων το απαγορεύει ή αντιγράφει ή 
αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάποιο μέσο υποκλοπής αποκλείεται από τις εξετάσεις για πάντα ή 
για τις επόμενες εξετάσεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Η ποινή αυτή επιβάλλεται και στον 
εξεταζόμενο που έχει αναγράψει ή έχει συνεργήσει στην αναγραφή απρεπών εκφράσεων στο τετράδιο της 
εξέτασης. 

Θ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ 
1. Μετά το πέρας των εξετάσεων, τα γραπτά αριθμούνται με μαρκαδόρο και παραλαμβάνονται επί αποδείξει από 

τον επιτηρητή που θα τα φυλάξει μέχρι να τα παραδώσει στην Επιτροπή Επιλογής.    
2. Η Επιτροπή Επιλογής το αργότερο εντός μιας βδομάδας από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης 

συγκεντρώνονται σε χώρο που θα καθοριστεί από τη Δ. Υ.Ψ.Υ. για τη διόρθωση των γραπτών.  
3. Η βαθμολογία αναγράφεται στα φύλλα βαθμολόγησης και ακολούθως δημοσιοποιείται κατάλογος με τον αριθμό 

ταυτότητας κάθε υποψηφίου και τη βαθμολογία που έλαβε, στην ιστοσελίδα του Ο.Κ.Υπ.Υ.  
4. Επανεξέταση και/ή αναθεώρηση βαθμών δεν επιτρέπεται. 

Ι. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέντευξη έχουν μόνο υποψήφιοι οι οποίοι: 

i. Έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον το 50% της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης,  
ii. έχουν εξασφαλίσει εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων που τηρεί το Συμβούλιο Εγγραφής 

Ψυχολόγων Κύπρου. 
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2. Διοργανώνονται από την Επιτροπή Επιλογής ή αντιπροσώπους της. 
3. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο, το χώρο και την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης 

αναγράφονται σε κάθε προκήρυξη και/ή περιέχονται σε επιστολή-πρόσκληση που αποστέλλεται σε όσα 
πρόσωπα απέκτησαν το δικαίωμα να υποβληθούν σε συνέντευξη. 

Κ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1. Είναι τριμελής και αποτελείται από δύο ανώτερους λειτουργούς του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας της Δ.Υ.Ψ.Υ. 

και τη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ., την οποία μπορεί να εκπροσωπήσει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικής 
Ψυχολογίας.    

2. Είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, τη διοργάνωση, την εποπτεία όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με 
την επιλογή προσώπων για υλοποίηση πρακτικής άσκησης στη Δ.Υ.Ψ.Υ. 

3. Της παρέχεται το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει άλλους λειτουργούς της Δ.Υ.Ψ.Υ. να την αντιπροσωπεύσουν σε 
μέρος των αρμοδιοτήτων της όπου αυτό κριθεί αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της. 

4. Καταρτίζει, αφού πρώτα έρθει σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας, πίνακα 
στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι δομές της Δ.Υ.Ψ.Υ. που διαθέτουν θέσεις για πρακτική άσκηση καθώς και 
αριθμός των θέσεων ανά δομή.  

       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ   
                     Μάρτιος 2022 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
ΜΕΡΟΣ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ: 
Όνομα…………………………………............................. Επώνυμο………………………………………………………………... 
Ημερ. Γέννησης……………./……………./………….…  Τόπος καταγωγής………………………………………………………. 
Αρ. Ταυτότητας…………………………………….. 
Διεύθυνση επικοινωνίας: Οδός ……………………………………………………………………………………………………….                          
Αρ.……….. Πόλη/χωριό ..……………………….. Επαρχία………………………… Ταχ. Κώδικας ………………. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση……………………………………..………………………………… 
Τηλ. Επικοινωνίας ……………………………………………………………………………. 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
Τμήμα/Πανεπιστήμιο σπουδών πτυχίου ψυχολογίας (προσδιορίστε περίοδο φοίτησης): 
………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
Αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων του Σ.Ε.Ψ.: ………………….. 
 
Σημειώστε ότι ισχύει: 
   Μεταπτυχιακός φοιτητής κλινικής ψυχολογίας που θα συμπληρώσει πρακτική άσκηση ως  αναπόσπαστο μέρος των 

σπουδών του  
  Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου κλινικής ψυχολογίας που υπολείπεται σύμφωνα με το Σ.Ε.Ψ. πρακτικής άσκησης 

προκειμένου να εξασφαλίσει επαγγελματική αδειοδότηση  
 
Τμήμα/Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακών σπουδών (προσδιορίστε περίοδο φοίτησης): 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………….………………………………………………………………………… 
 
Άλλες ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές σπουδές (προσδιορίστε περίοδο φοίτησης): 
……………………………………………………..................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………................................................. 
Πιστοποιημένη εκπαίδευση σε ψυχομετρικά εργαλεία (προσδιορίστε εργαλεία και φορέα εκπαί-
δευσης):…………………………………………………………………………………...………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….……..………..………………………………………  
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Προηγούμενη εμπειρία πρακτικής άσκησης: 

ΔΟΜΗ 

ΩΡΕΣ 
άμεσης 

πρακτικής άσκησης 
(πρόσωπο με πρόσωπο) 

ΩΡΕΣ 
έμμεσης πρακτικής 

άσκησης 
(λήψη εποπτείας, 
παρακολούθηση 

ψυχολογικής εργασίας, 
μελέτη – καταγραφή – 
ανάλυση ψυχολογικού 

έργου) 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  
 

   
Αριθμός ωρών πρόσωπο με πρόσωπο (άμεση) πρακτικής άσκησης που ζητάτε να πραγματοποιήσετε στη Δ.Υ.Ψ.Υ       
……………….………..  (ελάχιστη επιτρεπτή πρακτική άσκηση είναι οι 150 άμεσες ώρες). 
 
Κατονομάστε, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητα τις πιο κάτω δομές (πρώτη προτεραιότητα ο αριθμός 1) : 

Περιγραφή δομής Σειρά προτεραιότητας 
(1 μέχρι 3) 

 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας  
 

 

 
Ψυχιατρική Κλινική Λευκωσίας  
 

 

 
Ψυχιατρική Κλινική Λεμεσού 
 

 

 
Επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών: 

Γλώσσα 

Προφορικά Γραπτά 

καλή πολύ καλή καλή πολύ καλή 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ 
Σημειώστε ότι ισχύει: 
   Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Πτυχιούχων Ψυχολόγων 
  Βεβαίωση από το Σ.Ε.Ψ. για συμπλήρωση πρακτικής άσκησης (ισχύει για όσους είναι απόφοιτοι μεταπτυχιακών 

σπουδών στην κλινική ψυχολογία) 
  Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ότι θα αναλάβει την αποπληρωμή του κόστους της πρακτικής άσκησης (ισχύει μόνο 

για όσους φοιτητές δεν θα καταβάλουν οι ίδιοι το κόστος της πρακτικής άσκησης) 
  Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο φοίτησης που να πιστοποιεί ότι ο αιτητής είναι μεταπτυχιακός σπουδαστής σε διετές 

τουλάχιστον πρόγραμμα κλινικής ψυχολογίας που περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος του, πρακτική άσκηση 
τουλάχιστον 500 ώρες 

   Πιστοποιητικά άλλων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων 
   Πιστοποιητικά εκπαίδευσης και επάρκειας στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων 
   Πιστοποιητικά εκπαίδευσης και επάρκειας σε ξένες γλώσσες 
   Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας   
  Αντίγραφο ασφάλειας του φοιτητή από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα ή τον ίδιο προσωπικά, η οποία θα καλύπτει πιθανές 

πράξεις ή παραλήψεις κατά τη διάρκεια της πρακτικής/κλινικής του άσκησης σε ασθενείς, προσωπικό και εξοπλισμό, 
καταγράφοντας την ημερομηνία άσκησής του και το νοσηλευτήριο όπου θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση. 

 
 

Αριθμός 334 
ΠΡΟΚHΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Υ.) 
Ο Τομέας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με την έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.), προγραμματίζει το Μάιο 2022 την 
έναρξη του τρίτου προγράμματος εκπαίδευσης Φροντιστών Υγείας (Φ.Υ.).  Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, 
παρέχει δυνατότητες εργοδότησης ως Φ.Υ. σε νοσηλευτήρια/μαιευτήρια και άλλες δομές φροντίδας υγείας. Η/Οι  
Επαρχία/ες στην/τις οποία/ες θα διεξαχθεί  το πρόγραμμα θα καθοριστεί/ουν  αργότερα ανάλογα με τον αριθμό των 
αιτήσεων/επαρχία. 
Θεωρητική και Κλινική Εκπαίδευση 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι ένα έτος και θα περιλαμβάνει θεωρητική και κλινική εκπαίδευση. 
Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγματοποιείται από τις 16.00 μέχρι τις 20.00, μία μέχρι δύο φορές την εβδομάδα. 
Η κλινική άσκηση θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση, στα δημόσια 

νοσηλευτήρια ανά επαρχία, σε πρωινή ή σε απογευματινή βάρδια, σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε νοσηλευτηρίου 
και κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευόμενο. 

Κατά την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου ΔΕΝ θα πραγματοποιείται θεωρητική εκπαίδευση. 
Κριτήριο υποβολής αίτησης:  Απολυτήριο Λυκείου 
Επιλογή συμμετεχόντων 

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη (50%) και λαμβάνοντας υπόψη το 
βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου (50%). 
Αιτήσεις 

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.cy 

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου 2022. 
Κόστος συμμετοχής 

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί προσωπική ευθύνη του κάθε υποψηφίου και περιλαμβάνει: 
• Το κόστος παρακολούθησης, το οποίο θα κυμαίνεται από €782,17 - €961,40 και θα είναι ανάλογο του αριθμού των 

συμμετεχόντων, μπορεί να καλυφθεί σε τρεις (3) δόσεις (1. Το 50% του συνολικού ποσού με την έναρξη του 
προγράμματος, 2. Το 25% του συνολικού ποσού στο τέλος του 1ου τριμήνου και 3. Το 25% του συνολικού ποσού 
στο τέλους τους 2ου τριμήνου). 

• Το κόστος ασφαλιστικής κάλυψης για σκοπούς κλινικής άσκησης, το οποίο θα  κυμαίνεται από €60 - €173. 
Τα έξοδα αγοράς στολής για σκοπούς κλινικής άσκησης είναι επίσης προσωπική ευθύνη του κάθε εκπαιδευόμενου. 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα, απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 

Ευανθία Γεωργίου 22603049 
Ειρήνη Παναγιώτου: 22603061 
Μαρία Μασιήνη: 22603039 
Σημειώνεται ότι: 
1. Η διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκπαίδευσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες και εξελίξεις που επικρατούν σε σχέση 

με την πανδημία COVID -19. 
2. Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, δεν αποτελεί δέσμευση για εργοδότηση. 
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Αριθμός 335 
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 2) 

(όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) 
______________ 

Ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5(3) 
Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου, το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου όρισε τις ακόλουθες 

ημερομηνίες για διεξαγωγή κατά το έτος 2022 των εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του περί Δικηγόρων 
Νόμου: 

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2022 

ΗΜΕΡΑ ΗΜ/ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Δευτέρα 30.05.2022 15.00–16.45 
17.00–18.45 

Α Ποινικό Δίκαιο 

Β Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας & περί Κληρονομιών & 
Διαδοχής Νόμος 

Τετάρτη 01.06.2022 15.00–16.45 
17.00–18.45 

Α Συνταγματικό Δίκαιο 

Β Διοικητικό Δίκαιο σε συνάρτηση με το Άρθρο 146 του 
Συντάγματος  

Παρασκευή 03.06.2022 15.00–16.45 
17.00–18.45 

Α Ποινική Δικονομία 

Β Οικογενειακό Δίκαιο 

Δευτέρα 06.06.2022 15.00–16.45 
17.00–18.45 

Α 
Β 

Περί Συμβάσεων & Πωλήσεως Αγαθών Νόμος 
Εταιρικό Δίκαιο 

Τετάρτη 08.06.2022 15.00–16.45 
17.00–18.45 

Α Περί Αποδείξεως Νόμος 
Β Πολιτική Δικονομία 

Παρασκευή 10.06.2022 15.00–16.45 
17.00–18.45 

Α Αστικά Αδικήματα 
Β Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων Νόμοι & Δεοντολογία 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου 2022 είναι η 6η Μαΐου 2022. 
Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 14 Ιουλίου 2022. 
Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 28η Ιουλίου 2022. 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Tυπώθηκε στο Tυπογραφείο της Kυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo 
Aντίτυπα της Eπίσημης Eφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 
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