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Aριθμός 194 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αναφορικά με τη γνωστοποίηση  με αριθμό 193 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα  της Δημοκρατίας της 
28ης Φεβρουαρίου 2022, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβε τα 
καθήκοντα του λειτουργήματός του την 1η 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 195 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Η κ. Μαρία Σιαλή, διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Φυλακών, Φυλακές, από τις 15 
Φεβρουαρίου 2022. 

(Π.Φ. 37947) 
Η κ. Μαρία Οικονόμου, διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Εργατικού Λειτουργού, Τμήμα Εργασίας, από την 1η 

Μαρτίου 2022. 
(Π.Φ. 37651) 

Ο κ. Ανδρέας Ρούσος, Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας (με δοκιμασία), Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, διορίζεται 
με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Τεχνικού Μηχανικού, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, από τις 15 Φεβρουαρίου 2022. 

(Π.Φ. 37799) 



 

Ο κ. Σταύρος Πατσαλίδης, Τεχνικός Μηχανικός (με δοκιμασία), Υπουργείο Εσωτερικών, διορίζεται με δοκιμασία στη 
μόνιμη θέση Τεχνικού Μηχανικού, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, από τις 15 Φεβρουαρίου 2022. 

 (Π.Φ. 37790) 
Ο κ. Ευθύμιος Αναστάση, διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Τεχνικού Μηχανικού, Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως, από τις 15 Φεβρουαρίου 2022. 
(Π.Φ. 37795) 

Ο κ. Αλέξιος Κωνσταντίνου, διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Ταχυδρομικού Διανομέα, Τμήμα Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών, από την  1η Μαρτίου 2022. 

(Π.Φ. 37953) 
Aριθμός 196 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 
Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι Τεχνικοί, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, προάγονται στη μόνιμη θέση Τεχνικού 

Επιθεωρητή, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, από τις 15 Φεβρουαρίου 2022: 
Πάρις Ιωσήφ (Π.Φ. 28621) 
Iωσηφίνα Ιωσήφ-Στυλιανού (Π.Φ. 28650) 

Η κ. Ελένη Σταύρου, μόνιμος Τεχνικός, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου 
Τεχνικού, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, από τις 15 Φεβρουαρίου 2022. 

(Π.Φ. 30036) 
Ο κ. Σωτήρης Αναστασιάδης, μόνιμος Τελωνειακός Λειτουργός Α΄, Τελωνεία, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου 

Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία, από την 1η  Φεβρουαρίου 2022. 
(Π.Φ. 25625) 

Οι πιο κάτω μόνιμοι Τελωνειακοί Λειτουργοί, Τελωνεία, προάγονται στη μόνιμη θέση Τελωνειακού Λειτουργού Α΄, 
Τελωνεία, από την 1η Φεβρουαρίου 2022: 

Κυριακούλα Μούγη (Π.Φ. 25607) 
Άννα Παντελίδου (Π.Φ. 25631) 
Κωνσταντίνος Αριστείδου (Π.Φ. 26056) 
Δημήτρης Γεωργίου (Π.Φ. 26058) 
Χριστάκης Δήμου (Π.Φ. 26059) 
O κ. Αναστάσιος Μωρέας, μόνιμος Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, προάγεται στη 

μόνιμη θέση Επιθεωρητή Εναέριας Κυκλοφορίας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, από τις 15 Φεβρουαρίου 2022. 
(Π.Φ. 26576) 

Ο κ. Βασίλειος Βασιλείου, μόνιμος Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, προάγεται στη 
μόνιμη θέση Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων Α΄, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, από τις 15 Φεβρουαρίου 2022. 

(Π.Φ. 27462) 
Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί Αεροπορικών Μεταφορών και Αεροδρομίων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, 

προάγονται στη μόνιμη θέση Λειτουργού Αεροπορικών Μεταφορών και Αεροδρομίων Α΄, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, 
από τις 15 Φεβρουαρίου 2022: 
Μαρία Ψιλογένη (Π.Φ. 32873) 
Σάββας Κολιός (Π.Φ. 33538) 

Η κ. Γαλάτεια Ζήνωνος, μόνιμος Επιθεωρητής Αερολιμένα, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, προάγεται στη μόνιμη θέση 
Επιθεωρητή Αερολιμένα Α΄, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, από τις 15 Φεβρουαρίου 2022. 

(Π.Φ. 27268) 
Οι πιο κάτω μόνιμοι Βοηθοί Αερολιμένα, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, προάγονται στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή 

Αερολιμένα, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, από τις 15 Φεβρουαρίου 2022: 
Θεοφάνης Θεοφάνους (Π.Φ. 27684) 
Γεώργιος Πολυκάρπου (Π.Φ. 27685) 
Μαρία Αντωνίου (Π.Φ. 28025) 
Χριστόφορος Μιχαηλίδης (Π.Φ. 29502) 

Η κ. Καρολίνα Στυλιανού, μόνιμος Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α΄, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες 
Δημόσιας Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Ιατρικές Υπηρεσίες 
και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, από την 1η Μαρτίου 2022. 

 (Π.Φ. 25031) 

Aριθμός 197 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 

Η απόσπαση του κ. Χρίστου Παντελή, μόνιμου Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας Α΄, Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, ανανεώνεται από την 1η Ιουνίου 2022 μέχρι τις 31 Μαϊου 2023. 

(Π.Φ. 34041) 
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Η απόσπαση της κ. Μητροδώρας Κούλας-Σαπαρίλλα, μόνιμου Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης, Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, ανανεώνεται από την 1η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 
2024. 

 (Π.Φ. 28592) 
Η απόσπαση  του κ. Ανδρέα Μαυρίδη, Λειτουργού Οικονομικών Υπηρεσιών, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει 
του άρθρου 4(1)(β) του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου 
Νόμου του 2017 (Ν. 47(I)/2017), ανανεώνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.  

                                                                                                                                                                (Π.Φ. 15.08.004) 
Η απόσπαση  του κ. Άριστου Θεοχάρους, Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει 
του άρθρου 4(1)(β) του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου 
Νόμου του 2017 (Ν. 47(I)/2017), ανανεώνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.  
                                                                                                                                                                     (Π.Φ. 15.08.004) 
Aριθμός 198 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 
Η απόσπαση της κ. Ιωσηφίνας Ιωσήφ-Στυλιανού, από τη θέση μόνιμου Ανώτερου Τεχνικού, Τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, για εκτέλεση καθηκόντων για ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών, 
δυνάμει του άρθρου 47(1)(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, τερματίστηκε από τις 15 
Φεβρουαρίου 2022. 

 (Π.Φ. 28650) 
Η απόσπαση της κ. Καρολίνας Στυλιανού, από τη θέση μόνιμου Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α’, Ιατρικές 

Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στα Κεντρικά Γραφεία των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 
έως 2022, για τρεις μέρες την εβδομάδα, τερματίστηκε από την 1η Μαρτίου 2022 . 

 (Π.Φ. 25031) 
 
 
Αριθμός 199 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ  

Σε Ανώτερο Αστυνόμο από 27.1.2022: 
Ανδρέας Τρύφωνος, Αστυνόμος Α΄   (Π.Φ.1470) 
Ανδρέας Συμεού, Αστυνόμος Α΄    (Π.Φ.1536) 
Χριστόδουλος Κοντός, Αστυνόμος Α΄   (Π.Φ.1567) 
Κώστας Αυγουστή, Αστυνόμος Α΄    (Π.Φ.1568) 

                                                           
 
Σε Αστυνόμο Β΄ από 28.1.2022: 

Ανδρέας Μαύρος, Αναπλ. Αστυνόμος Β΄   (Π.Φ.1478) 
Πρόδρομος Προδρόμου, Αναπλ. Αστυνόμος Β΄  (Π.Φ.1589) 
Πρόδρομος Στυλιανού, Αναπλ. Αστυνόμος Β΄         (Π.Φ.1604) 
Γιαννάκης Σωτηριάδης, Αναπλ. Αστυνόμος Β΄  (Π.Φ.1721) 
Νικόλας Χρυσοστόμου, Αναπλ. Αστυνόμος Β΄  (Π.Φ.1772) 
Στέλιος Αριστείδου, Αναπλ. Αστυνόμος Β΄  (Π.Φ.1782) 

                                                          
 
Αριθμός 200 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Ο κ. Μιχάλης Ελευθερίου διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λειτουργού Νεολαίας, Οργανισμός Νεολαίας, από 
τις 4 Απριλίου 2022. 

(Π.Φ. 058) 
 

Αριθμός 201 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

Ο κ. Κωνσταντίνος Στυλιανού, Λειτουργός Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο Γραφείο Επιτρόπου για τη 
Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων,  στο  Γραφείο  Επιτρόπου  για  τη  Ρύθμιση Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων, 
από την 1η Μαρτίου 2022. 
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Αριθμός 202 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, Γραφείο 
Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη 
Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 
37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 
43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι 
οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, 
σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
 
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. 
gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι 
την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00. 

2.  Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 
προσόντα, έχουν ως εξής: 
 
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: 

 
(α) Ενασκεί εκ μέρους του Επιτρόπου οποιαδήποτε από τις εξουσίες του, όπως προβλέπεται στο Νόμο. 
 
(β) Διενεργεί έρευνες εκ μέρους του Επιτρόπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. 
 
(γ) Ετοιμάζει εκθέσεις και μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για θέματα που εγείρονται κατά την υπό του 

Επιτρόπου ενάσκηση του έργου του. 
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 
 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 
 

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

 
Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά, 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Κοινωνιολογία, Ευρωπαϊκές Σπουδές. 
(Σημ.:  Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 

 
Σημειώσεις:   

(α) Ενόψει 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.  
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

(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 ΄Αρθρου 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. 

Σημείωση 1: 

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν 
επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. 

Σημείωση 2: 

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω θέση περιλαμβάνεται στον κατάλογο θέσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) Πρώτου Διορισμού ή 
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής για τις οποίες δυνάμει της υπ΄ Αρ. 7 Απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
που λήφθηκε στις 16.9.2021 (Παράρτημα Τέταρτο, Μέρος ΙΙ, με αρ. 4135 και ημερ. 24.9.2021, της Επίσημης 
Εφημερίδας της Δημοκρατίας), διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά 
η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους. 
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3.  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022 "το 
Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως 
πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για 
διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί – 

(α)  Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα .  ή 
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για 

περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια". 

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη 
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της 
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική 
αίτηση. 

6.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι 
την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00. 

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Αριάδνη.  Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν 
είναι απαραίτητη.  
 
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης.  Για την επιτυχή υποβολή 
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. 
 
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 
 
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα 
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική 
αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και 
η κατάσταση της αναπηρίας του. 

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.   
 
7.  Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη 
δημοσίευση, με  ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. 

 (Φ. 15.21.001.008.001.003.009) 
 

 
 
 
 
 
 
Αριθμός 203 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΠΛΟΙΩΝ 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Επιθεωρητή Πλοίων, Υφυπουργείο Ναυτιλίας. (Η θέση 
είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 
39.215, 40.682, 42.149, Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12: 
€44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία 
προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό 
επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Σημειώνεται όπως αναφέρεται και πιο κάτω ότι οι παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν «Δίπλωμα 
Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού, χωρίς περιορισμούς, ή Μηχανικού Πλοίων Α΄ Τάξης Εμπορικού 
Ναυτικού, χωρίς περιορισμούς, αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία». 
 
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. 
gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι 
την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00. 
 
2.  Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 
προσόντα, έχουν ως εξής: 
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2.1. Καθήκοντα και ευθύνες: 

(α) Βοηθά στην εκτέλεση καθηκόντων αναφορικά με τον έλεγχο και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Εμπορική 
Ναυτιλία και των συναφών διεθνών συμβάσεων που δεσμεύουν την Δημοκρατία και στο πλαίσιο αυτό- 

(i) επιθεωρεί και ελέγχει πλοία με κυπριακή σημαία και εταιρείες διαχείρισης πλοίων στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό, καθώς και πλοία ανεξάρτητα από εθνικότητα που προσεγγίζουν κυπριακά λιμάνια, ετοιμάζει 
σχετικές εκθέσεις και γενικά προβαίνει στις καθορισμένες ενέργειες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της 
ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας των ναυτικών, 

(ii) προβαίνει σε έλεγχο των επιπέδων εκπαίδευσης, πιστοποιεί τη ναυτική ικανότητα των ναυτικών και 
διενεργεί έλεγχο ναυτικών σχολών οπουδήποτε ευρίσκονται, 

(iii) διερευνά καταγγελίες ξένων χωρών για παραβάσεις και ελλείψεις, δυνάμει διεθνών ναυτιλιακών 
συμβάσεων, αναφορικά με κυπριακά πλοία και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, 

(iv) καταμετρά τη χωρητικότητα κυπριακών πλοίων οπουδήποτε ευρίσκονται, 

(v) εξετάζει και εγκρίνει ναυπηγικές, ναυτομηχανολογικές, τεχνικές και άλλες μελέτες, εγχειρίδια, συστήματα, 
εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικά βιβλία καταγραφής σχετικά με τη συμμόρφωση των πλοίων με τις πρόνοιες 
της περί Εμπορικής Ναυτιλίας νομοθεσίας και των συναφών διεθνών συμβάσεων που δεσμεύουν τη 
Δημοκρατία, 

(vi) ετοιμάζει προσχέδια νόμων και κανονισμών, εγκυκλίους και υπομνήματα για τη ρύθμιση της εφαρμογής 
της νομοθεσίας στον τομέα της αρμοδιότητάς του, 

(vii) εκπροσωπεί τη Δημοκρατία σε διεθνή συνέδρια και συνόδους διεθνών Οργανισμών σχετικών με την 
εμπορική ναυτιλία. 

(β) Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει προσωπικό του Υφυπουργείου Ναυτιλίας σε θέματα 
σχετικά με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. 

(γ) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, εκτελεί καθήκοντα Βοηθού Νηολογούσας Αρχής. 

(δ) Παρακολουθεί τις τοπικές και διεθνείς τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις στη ναυτιλία, στον τομέα της  
αρμοδιότητάς του, συλλέγει, αναλύει και αξιολογεί τα σχετικά στοιχεία και τις πληροφορίες και ετοιμάζει 
σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και προτάσεις που είναι αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των σχετικών 
αποφάσεων, τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων. 

(ε) Εκτελεί καθήκοντα υπεύθυνου γραφείου του Υφυπουργείου Ναυτιλίας στο εξωτερικό που θα του ανατεθούν, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

Σημειώσεις: 

1. Ο κάτοχος της θέσης υπόκειται σε τοποθέτηση ή/και μετάθεση σε οποιοδήποτε γραφείο του Υφυπουργείου 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

2. Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση με ειδικό ωράριο εργασίας και εκτός του συνηθισμένου 
ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας 
δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

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

 Ναυπηγική, Ναυτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, 
Μηχανική Τηλεπικοινωνιών. 

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

ή 

(β) Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού, χωρίς περιορισμούς, ή Μηχανικού Πλοίων Α΄ Τάξης 
Εμπορικού Ναυτικού, χωρίς περιορισμούς, αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία, σύμφωνα με την οικεία 
νομοθεσία. 

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας. 

Σημειώσεις:  
 

(α) Eνόψει 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. 
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Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

(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 ΄Αρθρου 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. 

(4) Σωματική αρτιμέλεια και φυσική κατάσταση που επιτρέπει την εκπλήρωση των καθηκόντων της θέσης. 

(5)  Μεταπτυχιακό δίπλωμα  ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 
(1) πιο πάνω ή/και πείρα διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους στην επιθεώρηση πλοίων ή/και στην 
πλοιοδιαχείριση ή/και στην πλοιοκατασκευή ή/και στην ετοιμασία ναυπηγικών ή/και ναυτομηχανολογικών ή/και 
τεχνικών ή/και άλλων μελετών, σχετικών με τη συμμόρφωση των πλοίων με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την 
Εμπορική Ναυτιλία και των συναφών διεθνών συμβάσεων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία ή/και θαλάσσια 
υπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Εμπορικού 
Ναυτικού με ειδικότητα Πλοιάρχου σε πλοία από τρεις χιλιάδες (3000) ολικής χωρητικότητας ή/και θαλάσσια 
υπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Α΄ Τάξης Εμπορικού 
Ναυτικού με ειδικότητα Πρώτου Μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από τρεις χιλιάδες 
(3000) KW, αποτελεί πλεονέκτημα. 

Σημειώσεις: 

(1) Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (1) απαιτούμενα προσόντα 
καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης. 

Οι παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν «Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού, 
χωρίς περιορισμούς, ή Μηχανικού Πλοίων Α΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού, χωρίς περιορισμούς, 
αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία». 

(2) Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον 
οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία. 

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις 
εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022, 
καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και 
στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.  

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη 
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της 
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική 
αίτηση. 

6.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 
αργότερα από την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00. 

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Αριάδνη.  Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν 
είναι απαραίτητη.  

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης.  Για την επιτυχή υποβολή 
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. 

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα 
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική 
αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και 
η κατάσταση της αναπηρίας του. 

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.   

7.  Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη 
δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. 

(Φ. 15.21.001.024.001.001.004.013) 
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Αριθμός 204 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εννέα κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας.  (Η θέση είναι 
Πρώτου Διορισμού).  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 
32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 
και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.  (Συνδυασμένες Κλίμακες).  Στη 
μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται 
τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. 
gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι 
την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00. 

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που 
διεξήχθη στις 6.11.2021, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμων του 1998 έως 2021, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με 
ημερομηνία 4.2.2022 και αρ. γνωστοποίησης 104 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας 
Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας 
στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό 
βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy). Οι 
υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με 
τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση.  
Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση. 

2.  Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 
προσόντα, έχουν ως εξής: 

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: 

(α) Σύμφωνα με οδηγίες ή/και καθορισμένο πρόγραμμα, εκτελεί καθήκοντα σε Κλάδο Επαρχιακό ή Περιφερειακό 
Γεωργικό Γραφείο ή Κυβερνητική Έπαυλη του Τμήματος Γεωργίας, σχετικά με την καθοδήγηση και 
εκπαίδευση των γεωργοκτηνοτρόφων σε θέματα Αγρονομίας, Οπωροκηπευτικών, Αμπελουργίας/Οινολογίας, 
Χρήσης ΄Υδατος, Χρήσης Γης, Προστασίας Φυτών, Εργαστηριακών Αναλύσεων, Αγροτικής Οικονομικής, 
Γεωργικών Εφαρμογών, Αγελαδοτροφίας/Γαλακτοκομίας, Αιγοπροβατοτροφίας, Χοιροτροφίας, Πτηνοτροφίας/ 
Κονικλοτροφίας, Βελτίωσης και Διατροφής Ζώων.  

(β) Συμμετέχει στις διάφορες δραστηριότητες του Τμήματος και ετοιμάζει σχετικές μελέτες, άρθρα και εκθέσεις. 

(γ) Συγκεντρώνει, αναλύει, ερμηνεύει και αξιοποιεί αγροοικονομικά στοιχεία και άλλα στοιχεία και πληροφορίες. 

(δ) Συμμετέχει στην ετοιμασία, προώθηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της σχετικής με τη 
γεωργοκτηνοτροφία, φυτοϋγεία, φυτοϋγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο και αγροπεριβαλλοντική προστασία 
νομοθεσίας, καθώς και των σχεδίων γεωργοκτηνοτροφικής ανάπτυξης. 

(ε) Συμμετέχει στην εφαρμογή άλλων προγραμμάτων του Τμήματος για υλοποίηση της κυβερνητικής αγροτικής 
πολιτικής. 

(στ) Συμμετέχει σε συνεδρίες ή/και αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται με Κοινοτικούς 
Λειτουργούς στην εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινοτικής Νομοθεσίας στο έδαφος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και άλλων Κρατών Μελών. 

(ζ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό. 

(η) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά όργανα και 
τεχνολογικό εξοπλισμό. 

(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών, όπως θα 
καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας: 

Γεωπονία, Ζωϊκή Παραγωγή, Αγροτική Οικονομική, Αγρονομία, Εδαφολογία, Οπωροκηπευτικά, Γεωργική 
Μηχανική, Γεωργική Μηχανολογία, Γεωργική Χημεία, ή άλλο θέμα συναφές προς την Επιστήμη της Γεωπονίας. 

(Σημ.:  Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. 
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(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 

Σημειώσεις:  

(α) Ενόψει 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.  
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

(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 ΄Αρθρου 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. 

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε 
θέμα ή θέματα που θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, 
αποτελεί πλεονέκτημα. 

Σημείωση: 

     Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι Γεωπόνοι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

3.  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως      2022 
"το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως 
πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για 
διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί – 

(α)  Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα .  ή 

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για 
περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια". 

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη 
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της 
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική 
αίτηση. 

6.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι 
την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00.   

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Αριάδνη.  Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν 
είναι απαραίτητη.  

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης.  Για την επιτυχή υποβολή 
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. 

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα 
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική 
αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και 
η κατάσταση της αναπηρίας του. 

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.   

7.  Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη 
δημοσίευση, με  ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. 

(Φ. 15.21.001.012.002.023.017) 
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Αριθμός 205 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γεωργικών Ερευνών, Ινστιτούτο 
Γεωργικών Ερευνών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 
26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 
40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 
53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες).  Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί 
με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την 
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. 
gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι 
την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00. 
Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που 
διεξήχθη στις 6.11.2021, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμων του 1998 έως 2021, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με 
ημερομηνία 4.2.2022 και αρ. γνωστοποίησης 104 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας 
Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας 
στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό 
βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy). Οι 
υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με 
τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση.  
Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση. 
2.  Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 
προσόντα, έχουν ως εξής: 

2.1. Καθήκοντα και ευθύνες: 
(α) Βοηθά στη διεξαγωγή έρευνας ή διεξάγει έρευνα, σε συνεργασία με άλλους ερευνητές του Ινστιτούτου.  Μεριμνά 

για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής του εργασίας. 

(β) Συμβάλλει στην ετοιμασία και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
(γ) Δυνατόν να τοποθετηθεί και ως υπεύθυνος εργαστηρίου πειραματικού σταθμού ή έπαυλης. 

(δ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γεωπονία ή σε θέμα των Γεωπονικών Επιστημών ή σε 

θέμα που σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών. 

(Σημ.:  Ο όρος "Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. 

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

Σημειώσεις:  

(α) Ενόψει 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.  
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

(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 ΄Αρθρου 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. 

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος επιπέδου τουλάχιστο M. Sc. σε θέμα που αναφέρεται στην παράγραφο (1) θα 
αποτελεί πλεονέκτημα. 

Σημειώσεις:  

(1) Τα στο (1) απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 
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Οι παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν όπως οι υποψήφιοι κατέχουν Πανεπιστημιακό δίπλωμα 
ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στη Γεωπονία με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή, τη Φυτοπροστασία 
(Μυκητολογία/Νηματοδολογία), την Τεχνολογία Τροφίμων ή τη Βιοτεχνολογία Φυτών. 

(2) Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα στη Γεωπονία ή σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την 
παράγραφο (1) πιο πάνω, πρέπει να μπορούν να εγγραφούν στον οικείο για κάθε περίπτωση επαγγελματικό 
σύνδεσμο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο σύνδεσμο κατά την 
ημερομηνία διορισμού τους. 

3.  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως      2022 
"το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως 
πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για 
διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί – 

(α)  Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα .  ή 

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για 
περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια". 

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη 
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της 
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική 
αίτηση. 
6.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι 
την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00.   

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Αριάδνη.  Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν 
είναι απαραίτητη.  
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης.  Για την επιτυχή υποβολή 
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. 

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα 
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική 
αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και 
η κατάσταση της αναπηρίας του. 

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.   

7.  Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη 
δημοσίευση, με  ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. 

(Φ. 15.21.001.012.011.004.010) 
 
 
 
Αριθμός 206 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση 
Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 
25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 
39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 
51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν 
εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την 
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. 
gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι 
την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00. 

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που 
διεξήχθη στις 6.11.2021, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμων του 1998 έως 2021, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με 
ημερομηνία 4.2.2022 και αρ. γνωστοποίησης 104 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας 
Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 
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Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας 
στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό 
βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy). Οι 
υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με 
τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση.  
Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση. 
2.  Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 
προσόντα, έχουν ως εξής: 

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: 
(α) Συγκεντρώνει και αναλύει στατιστικά και οικονομικά στοιχεία με σκοπό τη διεξαγωγή οικονομικών ερευνών και 

μελετών, την ετοιμασία οικονομικών προτύπων αναπτύξεως καθώς και Σχεδίων Οικονομικής και Κοινωνικής 
Αναπτύξεως. 

(β) Υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις για τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή των πιο πάνω Σχεδίων. 

(γ) Βοηθεί στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και την οικονομική αξιολόγηση προγραμμάτων, σχεδίων και 
έργων αναπτύξεως, σε σχέση με τον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως, τα Σχέδια Αναπτύξεως της Κυβερνήσεως 
και των Ημικρατικών Φορέων. 

(δ) Παρακολουθεί την εφαρμογή Σχεδίων Αναπτύξεως σε διάφορους οικονομικούς τομείς και κλάδους και 
ετοιμάζει εκθέσεις προόδου. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Οικονομικά ή σε κλάδο των Οικονομικών. 

(2) Καλή γνώση της οικονομίας της Νήσου. 

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

Σημειώσεις:  

(α) Ενόψει 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.  
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

(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 ΄Αρθρου 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. 

(5) Μεταπτυχιακό προσόν στα Οικονομικά ή σε κλάδο των Οικονομικών ή σε άλλο θέμα σχετικό με τις αρμοδιό-
τητες της Υπηρεσίας Προγραμματισμού του Γραφείου Προγραμματισμού, όπως π.χ. Ποσοτικές Μέθοδοι 
(Quantitative Methods), Έρευνα Ροής και Σχεδιασμού (Operational Research), Περιφερειακές Σπουδές (Area 
Studies), Διοικητικές Επιστήμες (Administrative Sciences) κ.λ.π., ή/και πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης 
που αποκτήθηκε είτε σε υπηρεσία σε δημόσια θέση είτε σε έκτακτη απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία, θα 
αποτελεί πλεονέκτημα. 

3.  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022 "το 
Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως 
πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για 
διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί – 

(α)  Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα .  ή 

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για 
περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια". 

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη 
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της 
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική 
αίτηση. 
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6.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι 
την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00. 

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Αριάδνη.  Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν 
είναι απαραίτητη.  

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης.  Για την επιτυχή υποβολή 
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. 

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα 
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική 
αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και 
η κατάσταση της αναπηρίας του. 

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.   

7.  Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη 
δημοσίευση, με  ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. 

(Φ. 15.21.001.019.001.007.011) 
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ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Συντονισμού, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, 
Υπουργείο Οικονομικών.  (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α8: €24.500, 25.697, 
26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 
40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 
53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες).  Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί 
με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την 
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 
 
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc. 
gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι 
την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00. 

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που 
διεξήχθη στις 6.11.2021, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμων του 1998 έως 2021, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με 
ημερομηνία 4.2.2022 και αρ. γνωστοποίησης 104 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας 
Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας 
στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό 
βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy). Οι 
υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με 
τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση.  
Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση. 
 
2.  Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 
προσόντα, έχουν ως εξής: 
 
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: 

(α) Συγκεντρώνει και αναλύει στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για την ετοιμασία σημειωμάτων, μνημονίων και 
εκθέσεων. 

(β) Βοηθά στην ετοιμασία, στο συντονισμό και στην αξιολόγηση προγραμμάτων και σχεδίων για έργα ανάπτυξης, 
καθώς και στον καταρτισμό και στην εφαρμογή των Αναπτυξιακών Δαπανών του Προϋπολογισμού. 

(γ) Βοηθά στο συντονισμό και στην αξιολόγηση προγραμμάτων εξωτερικής τεχνικής και οικονομικής βοήθειας. 
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 
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2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε κατάλληλο θέμα ή συνδυασμό θεμάτων, π.χ. 

Οικονομικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Νομικά (περιλαμβανομένου του 
Barrister-at-Law), Πολιτικές Επιστήμες, Ευρωπαϊκές Σπουδές, κλπ. 

(Σημ.:  Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

(2) Καλή γνώση της οικονομίας της Κύπρου. 

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

Σημειώσεις:  

(α) Ενόψει 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.  
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

(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. 

(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα/θέματα που 
αναφέρονται στην παρ. (1) πιο πάνω ή /και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, θα 
αποτελεί πλεονέκτημα. 

3.  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022 "το 
Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως 
πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για 
διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί – 

(α)  Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα .  ή 

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για 
περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια". 

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2022 "Κανένας δε διορίζεται στη 
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της 
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική 
αίτηση. 
6.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι 
την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00. 
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Αριάδνη.  Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν 
είναι απαραίτητη.  

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης.  Για την επιτυχή υποβολή 
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. 
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα 
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική 
αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και 
η κατάσταση της αναπηρίας του. 

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.  

7.  Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη 
δημοσίευση, με  ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. 

(Φ. 15.21.001.019.001.005.008) 
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Αριθμός 208 
ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πρώτου Λειτουργού 
Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (θέση προαγωγής).  
Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α14(ιι): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741.  
Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, 
καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον 
Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 
προσόντα έχουν ως εξής: 

2. Κ α θ ή κ ο ν τ α  κ α ι  Ε υ θ ύ ν ε ς: 

(1) Υπεύθυνος για: 

(α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία τομέα/τομέων εργασίας του Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, όπως επιθεώρηση δημόσιων σχολείων ή/και ιδιωτικών ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής 
εκπαίδευσης, εξετάσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό, 
εκπαιδευτική έρευνα, μελέτες κτλ. 

(β) Την εποπτεία, το συντονισμό και τη συστηματοποίηση της εργασίας των Επιθεωρητών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. 

(γ) Την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και γενικά τις δραστηριότητες των 
σχολείων και των ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής). 

(2) Αναλαμβάνει επιθεώρηση των σχολείων και των ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής εκπαίδευσης (δημόσιας 
και ιδιωτικής) και του διδακτικού προσωπικού τους, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

(3)  Αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας άλλου/άλλων τμημάτων του Υπουργείου, σύμφωνα με 
απόφαση της αρμόδιας αρχής. 

(4) Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για 
εκπαιδευτικά θέματα. 

(5) Εκτελεί διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα. 

(6)  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

3.  Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α  π ρ ο σ ό ν τ α: 

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα παιδαγωγικά ή στην οργάνωση και διοίκηση της 
εκπαίδευσης ή σε συναφές θέμα. 

(β) Δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών στη Δημοτική Εκπαίδευση, από τα οποία τα 
δύο να είναι σε θέση με μισθοδοτική κλίμακα όχι κατώτερη από την Α12 ή/και Α13. 

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. 

(δ) Πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και τάσεων της εκπαίδευσης στην Κύπρο, καθώς και 
ενημερότητα επί των τάσεων της εκπαίδευσης σε άλλες χώρες. 

(ε) Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές 
γλώσσες. 

Σημ.:  1. Στον Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης δυνατό να ανατεθεί και η άσκηση των αρμοδιοτήτων της θέσης του     
πρώην Γενικού Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπως διαλαμβάνουν οι περί  Εκπαιδευτικών     
Λειτουργών (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση) Κανονισμοί του 1976 (Κ.Δ.Π.223/76). 

          2.   Αναφορικά με το προσόν (ε) απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής    
γλώσσας (Κ.Δ.Π. 55/2012). 

4. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα  
της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η  περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 4  Μαρτίου 2022  μέχρι  
21 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 
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Αριθμός 209 

ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιθεωρητή Ειδικών 
Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την Ειδική Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας (θέση προαγωγής). Οι μισθοδοτικές κλίμακες της θέσης είναι Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 
55.488, 57.590, 59.692 και Α13(ΙΙ): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074 
(Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με 
νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση 
από καιρό σε καιρό. 

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο 
και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα 
έχουν ως εξής: 

2. Κ α θ ή κ ο ν τ α  κ α ι  Ε υ θ ύ ν ε ς 

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα: 

(1) (α) Αναλαμβάνει την επιθεώρηση και καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού σχολείων δημοτικής 
εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικότητάς του και συνεργάζεται με το διευθυντή και τον οικείο επιθεωρητή για 
ειδικότερα θέματα που αφορούν το σχολείο. 

(β) Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων 
για το διδακτικό προσωπικό.  

(2) Αναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη 
προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις κτλ. 

 (3)   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

3. Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α  Π ρ ο σ ό ν τ α 

(1) (α)   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Παιδαγωγικά ή σε 
συναφές θέμα, 

και 

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιαδήποτε ειδικότητα της Ειδικής Εκπαίδευσης˙ 

ή 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σχετικό με την Ειδική 
Εκπαίδευση, 

                                                                        ή 

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιαδήποτε ειδικότητα της Ειδικής Εκπαίδευσης 
(συμπεριλαμβανομένης της Ψυχολογίας και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας), 

και 

  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε δεύτερη ειδικότητα της Ειδικής Εκπαίδευσης, 

ή 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σχετικό με την Ειδική 
Εκπαίδευση ή στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Παιδαγωγικά ή σε συναφές θέμα. 

(2) Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία τριών ετών στη θέση Διευθυντή Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης. 

(3) Εξαίρετη υπηρεσία με βάση τις δύο τελευταίες υπηρεσιακές εκθέσεις. 

(4) Ενημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του, τα προβλήματα και τις τάσεις της Δημοτικής 
Εκπαίδευσης στην Κύπρο και σε άλλες χώρες. 

(5) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 

 Σημ.: Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της δημοτικής εκπαίδευσης. 

4. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική 
μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη 
διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 4 Μαρτίου 2022 μέχρι 21 Μαρτίου 2022, ημέρα 
Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 
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Αριθμός 210 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων 
Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (N. 70(I)/2016) και δυνάμει του άρθρου 4(2)(δ) του ίδιου Νόμου, 
γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση  δύο  (2)  Εργοδοτουμένων  Ορισμένου  Χρόνου, Λειτουργού  Περιβάλλοντος  
(Κλ. Α8) για απασχόληση ορισμένου χρόνου οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος 
Περιβάλλοντος. Η εν λόγω απασχόληση αφορά περίοδο 4 χρόνων για την υλοποίηση του έργου “Σχέδιο Χορηγιών για 
ενθάρρυνση της μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς” που εμπίπτει στο Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την 
περίοδο 2021-2026.  
Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα: 
2. Καθήκοντα και ευθύνες εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου: 

(α) Αξιολόγηση προτάσεων  που υποβάλλονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου για σκοπούς χρηματο-
δότησης. 

(β) Παροχή πληροφόρηση στο κοινό, καθοδήγηση και ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Σχέδιο. 
(γ) Ενημέρωση και επεξεργασία  δεδομένων  στο ηλεκτρονικό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα  Παρακολούθησης 

(ΠΣΠ) του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». 
(δ) Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων αναφορικά με την υλοποίηση του Σχεδίου. 
(ε) Ετοιμασία σημειωμάτων, εκθέσεων, πρακτικών, διεκπεραίωση σχετικής με τα καθήκοντα αλληλογραφίας και 

τήρηση στατιστικών στοιχείων του Σχεδίου. 
(στ) Συνεργασία, συντονισμός και επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα/υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στη 

διαχείριση του Σχεδίου. 
(ζ) Παρακολούθηση των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων, στόχων και οροσήμων του Σχεδίου, που δηλώθηκαν στο 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.    
(η) Ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου προς την Συντονιστική Αρχή του Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε τακτά διαστήματα (3 μηνιαίως) και όποτε άλλοτε ζητηθεί. 
(θ) Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ή συσκέψεις παρακολούθησης και ελέγχου του Σχεδίου  από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή/ Συντονιστική Αρχή. 
(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν στο πλαίσιο υλοποίησης και εφαρμογής  του Σχεδίου. 

3. Απαιτούμενα προσόντα: 
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων 

αυτών: Μηχανική Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Χημική Μηχανική. (Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό 
δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

(β) Εγγραφή στον οικείο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Κύπρου νομοθεσία. 

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής 
Δημόσιας Υπηρεσίας. 

(δ) Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση και προώθηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά ταμεία 
και ειδικότερα συμμετοχή ως συντονιστής ή ως μέλος ομάδας  εταίρου σε    τουλάχιστον ένα (1) ευρωπαϊκό έργο. 

(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
(στ) 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.  
Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους – 

1) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης 
Εκπαίδευσης. και  

2) 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.  

Για τις ανάγκες του  έργου θα προσληφθεί ένας (1) με ειδικότητα στη Μηχανική Περιβάλλοντος ή Τεχνολογία 
Περιβάλλοντος και ένας (1) Χημικός Μηχανικός. 

4.  Υποβολή αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως: 

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια 
Υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (http://www.mof.gov.cy/ 
papd) ή μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Περιβάλλοντος  (http://www.moa.gov.cy/environment)  

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη 
Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται είτε σε κλειστό 
φάκελο ιδιοχείρως, έναντι απόδειξης παραλαβής, στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
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Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, Τ.Κ 2414 Έγκωμη, 
Λευκωσία, στον 3ο όροφο στο Γραφείο του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. 
και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 24 Μαρτίου 
2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Χρυστάλλα Παπασταύρου στο 
τηλέφωνο 22408962 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση cpapastavrou@environment.moa.gov.cy 
5.  Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

1. Διδακτορικός Τίτλος (Ph.D.) που είναι σχετικός με τα απαιτούμενα 
προσόντα (παρ. 3(α).) 3 

2. 

Μεταπτυχιακός Τίτλος (Msc) ή Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός Τίτλος 
επιπέδου “Master”  που είναι σχετικός με τα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 
3(α).) 
Σημ. Σε περίπτωση που αιτητής θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω 
Μεταπτυχιακού Τίτλου που κατέχει, θα μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο με 
βαθμό «Λίαν Καλώς». Κάθε επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν 
θα προσμετρείται. 

 
 

2 

3. Βαθμός Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος σε 
θέματα που καθορίζεται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 3(α)). 

         Άριστα: 2 
 Λίαν Καλώς: 1,5 
           Καλώς: 1 

4. 
Επαγγελματική εμπειρία σχετική με την υλοποίηση ή εφαρμογή ή 
διαχείριση προγραμμάτων, σχεδίων χορηγιών ή έργων 
συγχρηματοδοτουμένων από Ευρωπαϊκά Ταμεία. 

1-12 
1 μονάδα για κάθε έξι (6) 

συμπληρωμένους μήνες με 
μέγιστη εμπειρία τα έξι (6) έτη. 

Σημειώσεις:  
(1)  Η πρόσληψη του εν λόγω εργοδοτούμενου θα να γίνει με βάση τις διαδικασίες του περί της Ρύθμισης της 

Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 
του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το άρθρο 4(2)(δ) προνοεί ότι η πρόσληψη εργοδοτουμένων 
ορισμένου χρόνου επιτρέπεται για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική διάρκεια όση είναι 
αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον, με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που 
προσλαμβάνονται για έργα τακτής προθεσμίας δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. 
Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασής του 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.  

(2)  Στην περίπτωση που μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια 
αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση το βαθμό του απολυτηρίου 
Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (θα πρέπει να προσκομιστεί με την αίτηση). 

(3)  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) 
του 2017 «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου 
συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό 
μπορεί να διοριστεί με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα».  

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 "Κανένας δε 
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι 
πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως 
από αυτές".  

(5)  Κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές σε 
σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως για τους δημόσιους υπαλλήλους.  

(6)  Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα των προαναφερόμενων ανά ειδικότητα μισθοδοτικών 
κλιμάκων. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των 
διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 
πρόσληψη 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.  

(7)  Οι εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία και συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν στα κεντρικά 
γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος για περίοδο 4 χρόνων για την υλοποίηση του έργου “Σχέδιο Χορηγιών για 
ενθάρρυνση της μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς”. 
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(8)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα 
στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και 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. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η 
πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.  

(9)  Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα 
εξετάζονται.  

(10) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων 
κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα 
Προκήρυξη. Ο τελικός πίνακας υποψηφίων θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα έχει 
ισχύ όσο διαρκεί το Έργο/Σχέδιο. Αναλόγως της σειράς της κατάταξης στον κατάλογο που θα δημιουργηθεί για τη 
θέση, θα γίνει και η πρόσληψη του υποψηφίου για να καλυφθούν οι ανάγκες για το πιο πάνω Έργο/Σχέδιο. Σε 
περίπτωση πρόωρης διακοπής του συμβολαίου του επιτυχόντα, η θέση θα συμπληρώνεται από τους επιτυχόντες 
κατά σειρά κατάταξης στο σχετικό κατάλογο υποψηφίων.  

(11)  Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα έντυπα ενδέχεται να ζητηθούν για έλεγχο. Επιπλέον, όσα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά 
είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα – εκτός από τα Αγγλικά – θα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιημένη μετάφραση στα 
Ελληνικά.  

(12) Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, διάρκειας τεσσάρων (4) χρόνων. Η σύμβαση θα 
τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση 
που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται πριν την πάροδο των τεσσάρων 
(4) χρόνων.  

(13)  Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στη 
δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. 

 
 

 
Αριθμός 211 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων 
Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (N. 70(I)/2016) και δυνάμει του άρθρου 4(2)(δ) του ίδιου Νόμου, 
γίνονται  δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2)  Εργοδοτουμένων  Ορισμένου  Χρόνου,  Λειτουργού  Περιβάλλοντος   
(Κλ. Α8), για απασχόληση ορισμένου χρόνου, για περίοδο 4 χρόνων για την υλοποίηση του έργου “Έργο: Μονάδα 
Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων και Ζωικών Υποπροϊόντων στην Ορούντα”  που εμπίπτει στο Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την περίοδο 
2021-2026. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία. 

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα: 
2. Καθήκοντα και ευθύνες εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου: 

(α) Επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή του Έργου, συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και συλλογή 
δεδομένων. 

(β) Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για πρόσληψη των Συμβούλων Μελετητών (για τις προμελέτες - predesign και 
ωρίμανση) του Έργου. 

(γ) Μελέτη και αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών για πρόσληψη των Συμβούλων Μελετητών του Έργου. 
(δ) Παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης των Συμβούλων Μελετητών του Έργου. 
(ε) Μελέτη και Αξιολόγηση των παραδοτέων των Συμβούλων Μελετητών του Έργου (εκθέσεων, μελετών, ΜΕΕΠ, 

κοστολόγησης, εγγράφων του κυρίως Διαγωνισμού DBO – Design - Build – Operate κ.α.). 
(στ) Συναντήσεις και συντονισμός μεταξύ Συμβούλων και διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα / κρατικές Αρχές / αρχές 

τοπικής αυτοδιοίκησης για την αδειοδότηση του Έργου και την εξασφάλιση γης. 
(ζ) Ετοιμασία προκήρυξης του κυρίως Διαγωνισμού του Έργου DBO – Design - Build – Operate.  
(η) Παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης DBO – Design - Build – Operate και ετοιμασία εκθέσεων σε τακτά 

διαστήματα (3 μηνιαίως) προς το Διαχειριστή του Έργου (Project Manager) σχετικά με την Πρόοδο/ καθυστερήσεις 
ή προβλήματα.  

(θ) Εξασφάλιση μεταφοράς των απαιτούμενων ετήσιων πιστώσεων για το Έργο στον Προϋπολογισμό του Φορέα 
Υλοποίησης.  

(ι) Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού του Έργου και ετοιμασία εκθέσεων σε τακτά διαστήματα (3 μηνιαίως) προς 
το Διαχειριστή του Έργου σχετικά με τις προβλέψεις δαπανών και απορρόφηση δαπανών.  

(ια) Συντονισμός, υλοποίηση και παρακολούθηση της Τεχνικής Βοήθειας, που τυχόν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για το Έργο.   

343



(ιβ) Μελέτη και τήρηση των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Εθνικής Νομοθεσίας.  
(ιγ) Οτιδήποτε άλλα καθήκοντα σχετικά με την υλοποίηση του έργου, τυχόν του ανατεθούν από το Διαχειριστή του 

Έργου. 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων 
αυτών: Μηχανική Περιβάλλοντος, Χημική Μηχανική. (Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει 
και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

(β) Εγγραφή στον οικείο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία. 

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής 
Δημόσιας Υπηρεσίας. 

(δ) Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση και προώθηση υλοποίησης παρόμοιας φύσης έργων Μηχανικής  και 
ειδικότερα συμμετοχή ως  μέλος ομάδας  για την παρακολούθηση εκπόνησης του σχεδιασμού, μελετών και της 
κατασκευής . 

(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

(στ) 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. 

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους – 

1) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης
Εκπαίδευσης. και

2) 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.

Για τις ανάγκες του  έργου θα προσληφθούν ένας (1) Μηχανικός Περιβάλλοντος και ένας (1) Χημικός Μηχανικός. 

4. Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια 
Υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (http://www.mof.gov.cy/papd 
ή μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Περιβάλλοντος  (http://www.moa.gov.cy/environment)  

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια 
Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται είτε σε κλειστό φάκελο 
ιδιοχείρως, έναντι απόδειξης παραλαβής, στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, Τ.Κ 2414 Έγκωμη, Λευκωσία, στον 
3ο όροφο στο Γραφείο του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή 
να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 24 Μαρτίου 2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Χρυστάλλα Παπασταύρου στο τηλέφωνο 
22408962 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση cpapastavrou@environment.moa.gov.cy 

5. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

1. Διδακτορικός Τίτλος (Ph.D.) που είναι σχετικός με τα απαιτούμενα προσόντα 
(παρ. 3(α).) 3 

2. 

Μεταπτυχιακός Τίτλος (Msc) ή Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός Τίτλος 
επιπέδου “Master”  που είναι σχετικός με τα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 
3(α).) 
Σημ. Σε περίπτωση που αιτητής θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω 
Μεταπτυχιακού Τίτλου που κατέχει, θα μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο με 
βαθμό «Λίαν Καλώς». Κάθε επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν θα 
προσμετρείται. 

2 

3. Βαθμός Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος σε 
θέματα που καθορίζεται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 3(α)). 

         Άριστα: 2 
 Λίαν Καλώς: 1,5 

  Καλώς: 1 

4. 
Επαγγελματική εμπειρία σχετική με την προώθηση υλοποίησης παρόμοιας 
φύσης έργων Μηχανικής  και ειδικότερα συμμετοχή ως  μέλος ομάδας  για τη 
παρακολούθηση εκπόνησης του σχεδιασμού, μελετών και της κατασκευής. 

1-12
1 μονάδα για κάθε έξι (6) 

συμπληρωμένους μήνες με 
μέγιστη εμπειρία τα έξι (6) έτη. 
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Σημειώσεις:  

(1)  Η πρόσληψη του εν λόγω εργοδοτούμενου θα να γίνει με βάση τις διαδικασίες του περί της Ρύθμισης της 
Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το άρθρο 4(2)(δ) προνοεί ότι η πρόσληψη 
εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου επιτρέπεται για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική 
διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον, με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα 
άτομα που προσλαμβάνονται για έργα τακτής προθεσμίας δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου 
χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασής του 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.  

(2)  Στην περίπτωση που μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια 
αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση το βαθμό του 
απολυτηρίου Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (θα πρέπει να προσκομιστεί με την αίτηση). 

(3)  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 
έως (Αρ.3) του 2017 «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε 
περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα».  

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 "Κανένας δε 
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι 
πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί 
νομίμως από αυτές".  

(5)  Κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες 
διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως για τους δημόσιους 
υπαλλήλους.  

(6)  Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα των προαναφερόμενων ανά ειδικότητα μισθοδοτικών 
κλιμάκων. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των 
διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από 
την πρόσληψη 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.  

(7)  Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία.  

(8)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα 
στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και 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. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των 
σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.  

(9)  Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα 
εξετάζονται.  

(10)  Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων 
κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα 
Προκήρυξη. Ο τελικός πίνακας υποψηφίων θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα 
έχει ισχύ όσο διαρκεί το Έργο. Αναλόγως της σειράς της κατάταξης στον κατάλογο που θα δημιουργηθεί για τη 
θέση, θα γίνει και η πρόσληψη του υποψηφίου για να καλυφθούν οι ανάγκες για το πιο πάνω Έργο. Σε 
περίπτωση πρόωρης διακοπής του συμβολαίου του επιτυχόντα, η θέση θα συμπληρώνεται από τους 
επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης στο σχετικό κατάλογο υποψηφίων.  

(11)  Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα έντυπα ενδέχεται να ζητηθούν για έλεγχο. Επιπλέον, όσα πτυχία ή/και 
μεταπτυχιακά είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα – εκτός από τα Αγγλικά – θα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιημένη 
μετάφραση στα Ελληνικά.  

(12) Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, διάρκειας τεσσάρων (4) χρόνων. Η σύμβαση θα 
τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε 
περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται πριν την πάροδο 
των τεσσάρων (4) χρόνων. 

(13)  Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται 
στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. 

 

345



Αριθμός  212 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Το Υπουργείο Υγείας 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), 
πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στις 
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, για τα έτη 2022 – 31/12/2023: 

I. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Α)  Οδοντιατρικός Λειτουργός (Κλ. Α11-Α13) 

Απαιτούμενα προσόντα: 
(1)    Εγγεγραμμένος Οδοντίατρος στην Κύπρο σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμο. 
(2)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και            

ευθυκρισία. 
(3)  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και της αγγλικής ή της γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας. 

Β)  Βοηθός Οδοντιατρείου (Κλ. Α2-Α5-Α7) 
      Απαιτούμενα Προσόντα 

(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
(3) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής ή της γερμανικής ή της γαλλικής γλώσσας. 

Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό 
ωρών εργασίας την εβδομάδα. 

1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία 
Σχέδια Υπηρεσίας. 

2. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου: α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, β) για 
την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και γ) για την αντικατάσταση 
υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθορισθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, θα 
είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης 
διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η 
ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά 
περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η 
ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του 
εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής. 

Νοείται ότι, για εργοδοτούμενο ορισμένου χρόνου ο οποίος προσλήφθηκε βάσει των σημείων α) και β) και ο οποίος 
δεν συμπληρώνει τριάντα (30) μήνες συνολικής απασχόλησης κατά τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) μηνών της 
ισχύος του πίνακα, η σύμβαση απασχόλησης ανανεώνεται, μέχρι αυτός να καταστεί εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, 
χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου υποβολή αίτησης για περίληψή του στον υπό κατάρτιση νέο πίνακα. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν 
από το Υπουργείο Υγείας, ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και 
να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης 
του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, 
βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά.) Οι 
αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Παλαιό Νοσοκομείο (εξωτερικά ιατρεία), Λεωφόρο Νεχρού, 1ος όροφος, μεταξύ 
των ωρών 08:30 π.μ. με 14:30 ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 
18 Μαρτίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22801598. 

Τονίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα 
πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο. 

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2016 (Ν.70(Ι)/2016) ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ 
ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 – 31/12/2023 
Α) ΘΕΣΗ: Βοηθός Οδοντιατρείου ( Κλ. Α2) 
  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης 
σχολής Μέσης Παιδείας   
 

7 – 10 10 άριστα 
 9 λίαν καλώς 
 8 καλώς 
 7 σχεδόν καλώς 

Πτυχίο στην Οδοντιατρική    2  
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Πανεπιστημιακό Δίπλωμα / Πτυχίο 
Βοηθού Οδοντιατρείου ή Οδοντοτεχνίτη 
ή Νοσηλευτή ή Επισκέπτη υγείας  

3  

Πείρα στη θέση που υποβάλλεται η 
αίτηση ( αποδεδειγμένη με κοινωνικές 
ασφαλίσεις και βεβαίωση από εργοδότη)  

0,5 – 3 
 

0,5 μονάδα για κάθε 6 
συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο 
όριο τα τρία χρόνια 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη, κατά σειρά  
α ) Ο βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Παιδείας.   
β)  Η ημερομηνία γέννησης. 

Σημ.: 1) Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί και για σκοπούς απόκτησης πτυχίου. 
         2) Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 
 
Β) ΘΕΣΗ: Οδοντιατρικός Λειτουργός (Κλ. Α11) 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αναγνωρισμένη ειδικότητα στην 
Οδοντιατρική από το Οδοντιατρικό 
Συμβούλιο Κύπρου (Ορθοδοντική, 
Χειρουργική Στόματος και Στοματική και 
Γναθοπροσωποχειρουργική) 

2  

Μεταπτυχιακό / Master σε κλάδο της 
οδοντιατρικής 

2  

Διδακτορικό / PhD σε κλάδο της 
οδοντιατρικής 
 

2,5 Σε περίπτωση κατάθεσης 
μεταπτυχιακού και διδακτορικού στο 
ίδιο θέμα θα μοριοδοτείται μόνο το 
δεύτερο 

Πείρα στη θέση που υποβάλλεται η 
αίτηση μετά την απόκτηση του πτυχίου 
της Οδοντιατρικής  (αποδεδειγμένη με 
κοινωνικές ασφαλίσεις και βεβαίωση από 
εργοδότη) 

0,5 – 3 
 
 

0,5 μονάδα για κάθε 6 
συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο 
όριο τα τρία χρόνια 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη, κατά σειρά 
 α)  Βαθμός πτυχίου Οδοντιατρικής (70%) και βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης 

(30%). 
 β)   Η ημερομηνία αναγνώρισης από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο Κύπρου του πτυχίου Οδοντιατρικής.    
 γ )  Η ημερομηνία γέννησης. 

Σημ.:  1)  Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί και για σκοπούς απόκτησης πτυχίου. 
          2)   Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 
 
 
Αριθμός 213 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι (6) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τα νοσηλευτήρια του Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. 

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696 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. 
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Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού οι έξι (6) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών αφορούν τις πιο  
κάτω Ειδικότητες/ Εξειδικεύσεις: 
1. ΤΑΕΠ  (με Ειδικότητα  Γενικής  Ιατρικής  ή  Παθολογίας  ή  Ορθοπεδικής ή Γενικής Χειρουργικής) (1 θέση για το  Γ.Ν. 

Αμμοχώστου) 
Α. Καθήκοντα και ευθύνες: 

(α) Εκτελεί καθήκοντα σε Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών. 
(β) Τηρεί και υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία για την εργασία που επιτελεί. 
(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά με την ειδικότητά του καθήκοντα του ανατεθούν. 

       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.  

Β. Απαιτούμενα Προσόντα: 
(α) Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου ή σε άλλη χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(β) Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο 

(Γενική Ιατρική ή Παθολογία ή Γενική Χειρουργική ή Ορθοπεδική).   
(γ) Πιστοποιητικό για Προχωρημένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ALS – Advanced Life Support). 
(δ) Πιστοποιητικό για Προχωρημένη Αντιμετώπιση Τραύματος (ATLS – Advanced Trauma Life Support). 
(ε) Η προϋπηρεσία σε τμήμα ΤΑΕΠ, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 
(στ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
(ζ) 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). 

2. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας) 
3. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ (2 θέσεις για το Νοσοκομείο Τροόδους, 1 θέση για το Γ.Ν. Λάρνακας) 
4. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (1 θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας) 
Α. Καθήκοντα και ευθύνες: 

(1) Εκτελεί καθήκοντα της ειδικότητάς του στα Νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ. 
(2) Τηρεί και υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία για την εργασία που επιτελεί. 
(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά με την ειδικότητά του καθήκοντα του ανατεθούν. 

     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.  

Β. Απαιτούμενα Προσόντα: 
(1) Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου ή σε άλλη χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(2) Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας ή/και εξειδίκευσης σύμφωνα με τον περί   

Εγγραφής Ιατρών Νόμο.   
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 
(5) 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). 

Σημειώσεις: 
α) Ανάλογα με τις ανάγκες, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν 

επιμορφωτικά μαθήματα. 
β) 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. Ελκυστικό πακέτο απολαβών, επιδομάτων και άλλων ωφελημάτων εργαζομένων: 

(α) Δίνεται κίνητρο 15% επί του βασικού μισθού. 
(β) Αμοιβή σχετιζόμενη με την απόδοση που θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 
(γ) Ο Ιατρικός Λειτουργός αναλόγως της ειδικότητάς του και της τοποθέτησής του, αποζημιώνεται επιπρόσθετα για 

εφημερίες. 
(δ) Παρέχεται υπερωριακή αμοιβή σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τους 

εσωτερικούς κανονισμούς του Οργανισμού. 
(ε) Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. 
(στ) Η ετήσια άδεια ανάπαυσης παραχωρείται με πλήρεις απολαβές. Για συνεχή υπηρεσία μέχρι 10 χρόνια, ο 

εργαζόμενος δικαιούται 20 εργάσιμες μέρες κατά έτος σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, και 24 
εργάσιμες μέρες σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας εργασίας. Για συνεχή υπηρεσία άνω των 10 χρόνων, ο 
εργαζόμενος δικαιούται 25 εργάσιμες μέρες για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας κάθε έτος, και 30 εργάσιμες 
μέρες για εξαήμερη εβδομάδα εργασίας. 

(ζ) Οι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν προκαταβολικά την άδεια που δικαιούνται στο συγκεκριμένο 
ημερολογιακό έτος. 

(η) Παρέχεται από τον Οργανισμό σε όλους τους εργαζόμενους άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας, γονική άδεια, 
άδεια φροντίδας νεογνού όπως αυτές καθορίζονται από τις σχετικές Νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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(θ) Ο κάθε εργαζόμενος δικαιούται συνολική άδεια ασθενείας 12 ημερολογιακών ημερών ανά έτος. Για κάθε μέρα 
άδεια ασθενείας καταβάλλονται στον εργαζόμενο πλήρεις απολαβές. 

(ι) Οι εργαζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια για εκπαιδευτικούς σκοπούς σχετική με τα καθήκοντα και τις 
ευθύνες της θέσης. 

(ια) Σημείωση: Επιπρόσθετα ισχύει Σχέδιο Κινήτρων βάσει του οποίου οι Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα 
κινήτρου συνδεδεμένο με τα έσοδα του Οργανισμού. Το Σχέδιο Κινήτρων είναι ανανεώσιμο. 

Δ. 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) Το κανονικό ωράριο (ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας) ενδέχεται να μην είναι σταθερό, αλλά να καθορίζεται 

ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, χωρίς να υπερβαίνει συνολικά τις 37,5 ώρες την εβδομάδα. 
Ε. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού: 

(1) Κανένας δεν 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. 

(4) Ιατρικοί Λειτουργοί οι οποίοι υπηρετούν στον ΟΚΥπΥ, είτε μέσω συμβολαίου είτε μέσω αποσπάσεώς τους από 
το Υπουργείο Υγείας, δεν μπορούν να αιτηθούν για την ίδια ειδικότητα/εξειδίκευση την οποία κατέχουν στην 
παρούσα φάση. 

    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. 

Ζ. Πλεονέκτημα: 
Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θεωρείται πλεονέκτημα. 

Θ. Υποβολή Αιτήσεων: 
(α) Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://shso.org.cy/job-position/, μέχρι την Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:30. Αιτήσεις που 
υποβάλλονται 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 Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών 
επιστολών από προηγούμενους εργοδότες. 

(γ) Ο 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. 

     Σημειώνεται ότι, πριν την έναρξη ισχύος του διορισμού του, ο ιατρός θα πρέπει να εξασφαλίσει και να προσκομίσει 
προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εγγραφή του στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου και αντίγραφο της άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματός του από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. 
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Αριθμός 214 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί ανακοίνωση/ανακοινώσεις Διεθνή/ών 
Οργανισμού/ών αναφορικά με την προκήρυξη κενής/ών θέσης/εων εργασίας. 
Κενή θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης 

Communications/Media Officer 
Reference: e11/2022  
Publication: 15 February 2022  
Deadline: 08 March 2022  
Location: Strasbourg  
 
Who we are  
The Council of Europe has its headquarters in Strasbourg (France) and has offices in more than twenty countries. See 
here for more information about the Council of Europe external presence. This vacancy is open to various entities and 
institutions of the Organisation, in particular:  

-  The Commissioner for Human Rights: an independent and impartial non-judicial institution established in 1999 by 
the Council of Europe, the Commissioner has a broad mandate which is set out in Resolution Res(99)50. It 
includes, inter alia, fostering the observance of human rights and assisting member states in the implementation 
of the relevant Council of Europe standards, including by identifying shortcomings in law and practice; promoting 
education in and awareness of human rights in the member states; facilitating the activities of national 
ombudsperson institutions and other human rights structures.  

-  The Directorate of Communications strives to provide clear and accurate information about the work of the 
Council of Europe and promotes its values, positions and decisions. The Directorate of Communications is the 
central department in charge of media relations and news monitoring, social media, internal communications, 
publications, corporate identity, public relations and the visitors’ service. 

 
Your role  
As a Communications/Media Officer, you may be required to carry out all or a combination of the following tasks:  

-  planning, implementing and evaluating communication policies, programmes and events, in accordance with the 
Organisation’s communication strategy;  

-  developing and organising external communication and media relations with the overall objective of raising the 
visibility of the Council of Europe and its institutions;  

-  maintaining contacts with relevant media and press professionals across Europe: journalists, bloggers, social 
media influencers, etc.;  

-  drafting web news, press releases, statements, articles, social media contents and other communications 
materials, including of political or sensitive nature;  

-  organising media coverage events such as interviews, press conferences and briefings, photo opportunities, 
TV/radio events;  

- identifying subjects of general and political interest and research material for communications events, such as 
interviews, statements, opinion articles, etc.;  

-  developing and communicating key messages for target audiences and identifying opportunities to deepen 
engagement in particular on social media platforms; developing and implementing social media policies and 
provide advice on social media use;  

-  gathering, assessing and presenting press reviews and statistics on social media activity;  
-  providing expertise on targeted communications and public awareness-raising campaigns, from planning to 

implementation;  
-  monitoring and analysing events and press: identifying trends and advise on appropriate actions to raise visibility;  
-  contributing to the implementation of internal communication policies;  
-  representing the Organisation during conferences, seminars or meetings.  

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

-  hold a higher education degree (equivalent to the 1st cycle of the Bologna process framework of qualifications for 
the European Higher Education Area) in the media or communications domain; 

-  have at least 4 years of professional experience in a communication related role in the field of human rights 
protection and promotion; 

-  have a very good knowledge of one of the two official languages of the Council of Europe (English or French) and 
good knowledge of the other; 
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-  be a citizen of one of the 47 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: 

• proven experience in communication, including print and digital, in an international, multicultural environment; 
• effective use of design, layout and graphics software applications, as well as of social media analytics and 

databases; 
• professional and technical expertise in media relations and social media. 

-   Organisational and contextual awareness 
-   Drafting skills 
-   Concern for quality 
-   Teamwork and co-operation 
-   Planning and work organisation 
-   Initiative 
-   Adaptability 

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

• experience in advising high-ranking officials in the field of communications; 
• knowledge of other European languages. 

-   Influencing 
-   Vision and Strategic Insight 
-   Creativity and innovation 
-   Results orientation 

 
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 08 March 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 www.coe.int/jobs 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. 
As an equal opportunity employer, the Council of Europe welcomes applications from all suitably qualified candidates, 
irrespective of sex, gender, marital or parental status, sexual orientation, ethnic or social origin, disability, religion or 
belief. Under its equal opportunities policy, the Council of Europe is aiming to achieve parity in the number of women and 
men employed at all levels in the Organisation. In the event of equal merit, preference will therefore be given to the 
applicant belonging to the under-represented sex in the grade. During the different stages of the recruitment procedure, 
specific measures may be taken to ensure equal opportunities for candidates with disabilities. 
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Αριθμός 215 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1992. Στη σύντομη αλλά δημιουργική 

πορεία ανάπτυξής του, κατέκτησε διεθνή καταξίωση και σήμερα κατατάσσεται 108ο μεταξύ των νέων πανεπιστημίων 
παγκοσμίως και ανάμεσα στα 401-500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times Higher Education Rankings). 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτυγχάνει αξιοσημείωτες διεθνείς διακρίσεις στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό πεδίο 
της έρευνας. Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης στη συνεχή βελτίωση και αφοσίωσης στην επιδίωξη 
της αριστείας. Η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας αποτελεί σταθερό στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο συνεχώς επεκτείνει και εκσυγχρονίζει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών που προσφέρει. 

Με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
επιδιώκει την προσέλκυση καταξιωμένου ακαδημαϊκού προσωπικού. 
ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία» στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. 

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: 

www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures και αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά αξιόλογου ερευνητικού 
έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης και επιτυχούς διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
μαθημάτων. 

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Επίσημες γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και τουρκική.  Για την πιο πάνω θέση είναι απαραίτητη η πολύ καλή 

γνώση της ελληνικής γλώσσας. 
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του 

προσληφθέντος, καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται, να μάθει την ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών.  
Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θέτει τα δικά του κριτήρια για το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας. 

Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου 
μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε: 
      Επίκουρος Καθηγητής         (Κλίμακα Α13-Α14)   €59.173,18- €79.802,36  
      Λέκτορας             (Κλίμακα Α12-Α13)   €44.975,98- €73.185,96  

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στα αγγλικά, σε μορφή PDF, μέχρι τη 

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022, στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://applications.ucy.ac.cy/recruitment 
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα  
3. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου 
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
5. Ανασκόπηση ερευνητικού έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 

σελίδες)  
6. Κατάλογο δημοσιεύσεων 
7. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις, οι οποίες να υποβληθούν σε ξεχωριστό αρχείο η 

καθεμιά). Η υποβολή αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων είναι προαιρετική για τη βαθμίδα του Λέκτορα 
8. Τα ονόματα  και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών  από τους οποίους θα ζητηθούν αυτόματα, με την 

υποβολή της αίτησης, εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην αγγλική γλώσσα), μέχρι και 7 ημέρες μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να υποβληθούν το καθένα ως ξεχωριστό  αρχείο σε μορφή PDF. 
Με την υποβολή της αίτησής σας καμία αλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί. 
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιημένα από το 

Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον 
αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).   

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να 
υποβληθούν εκ νέου. 

Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική 
αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο, δεν είναι αποδεκτές. 

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρισθεί επιτυχώς. Αμέσως 
μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για την 
παραλαβή της αίτησής τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεσθε στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (+357 22894146) ή 
στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας (+357 22893850). 
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Αριθμός 216 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1992. Στη σύντομη αλλά δημιουργική 

πορεία ανάπτυξής του, κατέκτησε διεθνή καταξίωση και σήμερα κατατάσσεται 108ο μεταξύ των νέων πανεπιστημίων 
παγκοσμίως και ανάμεσα στα 401-500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times Higher Education Rankings). 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτυγχάνει αξιοσημείωτες διεθνείς διακρίσεις στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό πεδίο 
της έρευνας. Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης στη συνεχή βελτίωση και αφοσίωσης στην επιδίωξη 
της αριστείας. Η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας αποτελεί σταθερό στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο συνεχώς εξελίσσει, επεκτείνει και εκσυγχρονίζει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών που προσφέρει. 

Με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
επιδιώκει την προσέλκυση καταξιωμένου ακαδημαϊκού προσωπικού. 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στις ειδικότητες «Λογιστική» ή 
«Χρηματοοικονομική» στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: 

www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures και αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά αξιόλογου ερευνητικού 
έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης και επιτυχούς διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
μαθημάτων. 

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική, τουρκική και αγγλική. 
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του 

προσληφθέντος, καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται, να μάθει την ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών.  
Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θέτει τα δικά του κριτήρια για το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας. 

Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου 
μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε: 
      Επίκουρος Καθηγητής  (Κλίμακα Α13-Α14)   €59.173,18- €79.802,36  
       Λέκτορας      (Κλίμακα Α12-Α13)   €44.975,98- €73.185,96  

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στα αγγλικά, σε μορφή PDF, μέχρι τη 

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022, στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://applications.ucy.ac.cy/recruitment 
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα  
3. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου 
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
5. Ανασκόπηση ερευνητικού έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 

σελίδες)  
6. Κατάλογο δημοσιεύσεων 
7. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις, οι οποίες να υποβληθούν σε ξεχωριστό αρχείο η 

καθεμιά). Η υποβολή αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων είναι προαιρετική για τη βαθμίδα του Λέκτορα 
8. Τα ονόματα  και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών  από τους οποίους θα ζητηθούν αυτόματα, με την 

υποβολή της αίτησης, εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην αγγλική γλώσσα), μέχρι και 7 ημέρες μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να υποβληθούν το καθένα ως ξεχωριστό  αρχείο σε μορφή PDF. 
Με την υποβολή της αίτησής σας καμία αλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί. 
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιημένα από το 

Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον 
αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).   

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να 
υποβληθούν εκ νέου. 

Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική 
αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο, δεν είναι αποδεκτές. 

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρισθεί επιτυχώς. Αμέσως 
μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για την 
παραλαβή της αίτησής τους.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεσθε στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (+357 22894146) ή 
στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (+357 22893605 ή 22893641). 
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Αριθμός 217 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων 
Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) και σύμφωνα με την προκύρυξη στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 28/01/2022, τον προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών για την 
πλήρωση μιας θέσης Χημικού για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με ακρωνύμιο “DiTECT” (Digital Technologies as 
an enabler for a continuous transformation of food safety system) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στα πλαίσια του Horizon 2020.  

Στο πλαίσιο του εν λόγω Νόμου (Ν. 70(Ι)/2016), καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6, ο Πίνακας Ι για 
την πρόσληψη ενός Χημικού για απασχόληση ορισμένου χρόνου. Στον Πίνακα Ι παρουσιάζονται οι αιτητές οι οποίοι 
πληρούν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα, σε κατάταξη βάση της συνολικής μοριοδότησης των προσόντων τους, η 
οποία υπολογίστηκε με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης που είχαν καθοριστεί στη σχετική προκύρηξη ημερομηνίας 
28/01/2022. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6(6) του πιο πάνω Νόμου (Ν. 70(Ι)/2016), πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση, έχει το δικαίωμα να 
υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον κατάλογο, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του προκαταρκτικού καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
Προκαταρκτικός κατάλογος σειράς κατάταξης υποψηφίων για μια θέση Χημικού Ορισμένου Χρόνου Α9, Α11 και Α12 στο 
Γενικό Χημείο του Κράτους για το ερευνητικό έργο με ακρωνύμιο “DiTECT”. 
 

A/A Αρ. Δελτίου 
Ταυτότητας 

Συνολική 
Βαθμολογία 

A/A Αρ. Δελτίου 
Ταυτότητας 

Συνολική 
Βαθμολογία 

A/A Αρ. Δελτίου 
Ταυτότητας 

Συνολική 
Βαθμολογία 

1 834759 10,8 23 935038 6,0 45 913329 3,0 

2 992118 10,8 24 ΑΜ876916 6,0 46 988624 2,6 

3 1033753 10,8 25 943679 5,8 47 929746 2,2 

4 ΑΙ807976 10,8 26 923672 5,8 48 945045 2,2 

5 966448 10,0 27 957110 5,8 49 915829 1,0 

6 966984 8,8 28 952535 5,8 50 903113 1,0 

7 1014834 8,8 29 ΑΗ209046 5,8 51 921686 1,0 

8 1028943 8,8 30 877337 5,8 52 927173 1,0 

9 884641 7,8 31 836362 5,8 53 1084759 1,0 

10 920693 7,8 32 997648 5,8 54 918911 1,0 

11 980443 7,8 33 858608 5,8 55 1031942 1,0 

12 997086 7,8 34 797804 5,4 56 915195 1,0 

13 947343 7,8 35 937108 5,2 57 896493 * 

14 1039483 7,8 36 1006046 4,8 58 939552 * 

15 ΑΡ216130 7,8 37 1003181 4,0 59 ΑΙ857487 * 

16 846821 7,8 38 917671 3,8 60 937389 * 

17 985585 7,6 39 927416 3,8 61 962099 * 

18 905936 6,6 40 966722 3,8 62 872722 * 

19 956314 6,2 41 908594 3,8 63 1066855 * 

20 1005102 6,2 42 959178 3,0 64 1023091 * 

21 970552 6,0 43 891585 3,0 65 942390 * 

22 931334 6,0 44 926790 3,0    

*Σημείωση: Αιτητές που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. 
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Αριθμός 218 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΚΛ. Α9, Α11 ΚΑΙ Α12) ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχό-
λησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016  
(Ν. 70(Ι)/2016), τον προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών, με σειρά κατάταξης για την απασχόληση ενός (1) 
εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου, για περίοδο πενήντα (50) μηνών, για καθήκοντα Λειτουργού Πολεοδομίας (Κλ. Α9, 
Α11 και Α12), για τις ανάγκες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ).  

Σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο (6)(α) του Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση 
κατά του προκαταρκτικού καταλόγου που καταρτίστηκε, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις να αποσταλούν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση centraltph@tph.moi.gov.cy και στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να 
αναγράφεται «Ένσταση κατά του προκαταρκτικού καταλόγου για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου στο 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως», όχι αργότερα από την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00.  

Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:  
− Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές που 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, όπως αναφέρεται και στην 
προκήρυξη, λήφθηκε διαδοχικά υπόψη: (α) η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Συντήρηση και 
Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων, (β) η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση, (γ) η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Πολεοδομία, (δ) η διάρκεια 
μεταπτυχιακής πείρας στην Αρχιτεκτονική, (ε) ο βαθμός Πανεπιστημιακού Διπλώματος στην Αρχιτεκτονική. 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

A/A ΑΔΤ ΜΟΡΙΑ 

1 883534 6 
2 981259 6 
3 1038704 5 
4 890552 5 
5 1000197 4,5 
6 996647 4,5 
7 881825 4 
8 786247 3 
9 1037811 3 
10 799068 3 
11 1150708 3 
12 891629 3 
13 881534 3 
14 864432 3 
15 809287 3 
16 875798 3 
17 1013629 3 
18 1041134 3 
19 1033780 3 
20 983312 3 
21 989068 3 
22 971720 3 
23 894550 3 
24 942810 2,5 
25 885272 2,5 
26 995066 2,5 
27 988480 2 
28 953163 2 
29 946507 2 
30 981213 0,5 
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Αριθμός 219 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 27.11.2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 12 ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή 
εξέταση που διεξήγαγε η αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή στις 27.11.2021, για την πλήρωση 12 κενών μόνιμων 
θέσεων Τεχνικού, Τμήμα Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 
Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, θέση η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
στις 31.3.2010 με αρ. γνωστοποίησης 320. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους "επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση" σημαίνει πρόσωπο που 
συμμετέχει στη Γραπτή Εξέταση και συγκεντρώνει συνολικά 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 ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 27.11.2021 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 12 ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
 

 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ ΑΡ. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΘΕΜΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.  Α.Α. 85ΧΧ56 78,393 76,060 88,139 72,334 78,731 

2.  Σ.Σ. 83ΧΧ62 88,098 77,136 68,958 72,334 76,631 

3.  Θ.Κ. 86ΧΧ33 100,000 67,459 78,548 60,505 76,628 

4.  Μ.Π. 84ΧΧ06 55,453 86,813 83,344 80,783 76,598 

5.  Δ.Α. 84ΧΧ52 74,863 78,211 68,958 84,163 76,549 

6.  Π.Τ. 83ΧΧ39 80,157 85,737 59,368 79,093 76,089 

7.  Π.Μ. 97ΧΧ85 72,216 70,684 68,958 82,473 73,583 

8.  Μ.Α. 86ΧΧ36 61,629 84,662 64,163 80,783 72,809 

9.  Α.Ν. 82ΧΧ00 81,922 67,459 68,958 70,644 72,246 

10.  Μ.Ν. 10ΧΧΧ50 96,038 49,180 73,753 63,885 70,714 

11.  Α.Χ. 84ΧΧ04 66,923 78,211 73,753 60,505 69,848 

12.  Σ.Χ. 83ΧΧ58 45,748 76,060 88,139 68,954 69,725 

13.  Α.Σ. 10ΧΧΧ20 86,333 61,007 54,573 75,714 69,407 

14.  Α.Χ. 10ΧΧΧ41 61,629 67,459 64,163 84,163 69,353 

15.  Γ.Φ. 84ΧΧ80 49,277 74,985 73,753 77,404 68,855 

16.  Δ.Π. 87ΧΧ41 58,982 66,383 88,139 57,125 67,657 

17.  Σ.Ε. 89ΧΧ85 66,040 71,760 54,573 75,714 67,022 

18.  Β.Α. 87ΧΧ52 80,157 52,405 54,573 79,093 66,557 

19.  Σ.Λ. 85ΧΧ82 58,100 91,114 59,368 57,125 66,427 

20.  Ε.Σ. 88ΧΧ73 62,511 58,857 83,344 60,505 66,304 

21.  Π.Θ. 84ΧΧ05 61,629 61,007 83,344 58,815 66,199 

22.  Μ.Ν. 10ΧΧΧ73 61,629 53,481 64,163 82,473 65,436 

23.  Χ.Ι. 83ΧΧ60 62,511 65,308 78,548 53,746 65,028 

24.  Α.-Σ.Γ. 87ΧΧ53 61,629 66,383 64,163 67,264 64,860 

25.  Σ.Γ. 89ΧΧ44 66,923 42,728 73,753 75,714 64,780 

26.  Χ.Δ. 83ΧΧ82 77,510 54,556 54,573 68,954 63,898 

27.  Α.Ο-Σ. 80ΧΧ04 46,630 84,662 68,958 53,746 63,499 

28.  Π.Ι. 77ΧΧ52 53,688 53,481 73,753 72,334 63,314 
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29.  Ε.Π. 85ΧΧ36 48,395 79,286 59,368 65,575 63,156 

30.  Δ.Κ. 89ΧΧ70 61,629 81,437 64,163 45,296 63,131 

31.  Α.Σ. 88ΧΧ28 62,511 59,932 64,163 65,575 63,045 

32.  Α.Μ. 80ΧΧ00 50,159 58,857 78,548 57,125 61,172 

33.  Ν.Κ. 83ΧΧ54 48,395 63,158 54,573 77,404 60,882 

34.  Χ.Τ. 86ΧΧ81 44,424 84,662 59,368 52,056 60,128 

35.  Ν.Θ. 77ΧΧ95 57,218 52,405 73,753 57,125 60,125 

36.  Ε.Γ. 99ΧΧ67 62,511 51,330 64,163 57,125 58,782 

37.  Μ.Μ. 83ΧΧ31 48,395 44,879 64,163 75,714 58,288 

38.  Κ.Π. 89ΧΧ50 66,923 50,255 73,753 41,917 58,212 

39.  Μ.Κ. Μ87ΧΧ87 61,629 79,286 40,187 50,366 57,867 

40.  Θ.Δ. 10ΧΧΧ44 56,335 51,330 68,958 53,746 57,592 

41.  Μ.Π. 79ΧΧ16 68,687 62,082 59,368 40,227 57,591 

42.  Α.Σ. 10ΧΧΧ70 59,864 57,782 49,778 60,505 56,982 

43.  Δ.Λ. 87ΧΧ56 46,630 63,158 44,982 70,644 56,354 

44.  Ν.Λ. 81ΧΧ23 80,157 48,104 49,778 46,986 56,256 

45.  Α.Κ. 10ΧΧΧ46 46,630 84,662 44,982 48,676 56,238 

46.  Ζ.Π. 83ΧΧ29 71,334 54,556 49,778 48,676 56,086 

47.  Μ.-Κ.Χ. 10ΧΧΧ94 52,806 50,255 73,753 46,986 55,950 

48.  Σ.Β. 88ΧΧ90 62,511 45,954 68,958 45,296 55,680 

49.  Α.Κ. 88ΧΧ42 51,924 81,437 44,982 43,606 55,487 

50.  Χ.Λ. 82ΧΧ60 57,218 51,330 59,368 53,746 55,415 

51.  Α.Α. 84ΧΧ42 54,571 62,082 54,573 50,366 55,398 

52.  Ε.Κ. 88ΧΧ93 58,100 45,954 64,163 52,056 55,068 

53.  Ε.Χ. 99ΧΧ90 51,041 42,728 73,753 52,056 54,895 

54.  Π.Χ. 85ΧΧ22 43,101 49,180 49,778 77,404 54,865 

55.  Χ.Χ. 81ΧΧ60 59,864 50,255 54,573 50,366 53,764 

56.  Π.Π. 84ΧΧ20 49,277 51,330 44,982 68,954 53,636 

57.  Δ.Α. 85ΧΧ57 51,041 67,459 49,778 45,296 53,393 

58.  Χ.Χ. 79ΧΧ61 51,924 53,481 59,368 48,676 53,362 

59.  Σ.Τ. 80ΧΧ30 51,924 63,158 44,982 50,366 52,607 

60.  Π.Τ-Μ. 68ΧΧ65 65,158 44,879 54,573 45,296 52,476 

61.  Μ.Μ. 82ΧΧ06 42,219 48,104 44,982 74,024 52,332 

62.  Α.Χ. 10ΧΧΧ32 48,395 50,255 49,778 58,815 51,811 

63.  Σ.Ι. 83ΧΧ73 44,865 42,728 40,187 79,093 51,719 

64.  Ε.Κ. 73ΧΧ79 48,395 43,804 54,573 58,815 51,396 

65.  Σ.Κ. 85ΧΧ48 43,983 55,631 40,187 65,575 51,344 

66.  Κ.Ι. 83ΧΧ41 53,688 42,728 59,368 48,676 51,115 

67.  Ν.Μ. 71ΧΧ22 57,218 44,879 44,982 57,125 51,051 

68.  Μ.Σ. 79ΧΧ73 61,629 44,879 44,982 50,366 50,464 

69.  Μ.Π. 84ΧΧ17 51,924 54,556 54,573 40,227 50,320 

70.  Μ.Κ. 86ΧΧ78 49,277 40,578 68,958 41,917 50,182 

71.  Γ.Π. 68ΧΧ36 59,864 47,029 49,778 43,606 50,069 
 
(Φάκ.: 15.21.001.021.008.008.007) 
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Αριθμός 220 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

_______________ 

Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για Πλήρωση μίας κενής θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών γνωστοποιεί τον κατάλογο αποτελεσμάτων, κατά 
σειρά επιτυχίας, στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 27 Νοεμβρίου 2021, για την  πλήρωση μίας κενής θέσης Βοηθού 
Λογιστικού Λειτουργού. 

“Επιτυχών στη γραπτή εξέταση” σημαίνει το πρόσωπο που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% 
τουλάχιστον, κατά μέσον όρο και 40% τουλάχιστον, στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση. 

Σε προφορική εξέταση θα κληθούν τρεις (3) υποψήφιοι με τη σειρά επιτυχίας τους στη γραπτή εξέταση νοουμένου ότι 
πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Α/Α AΡ. ΥΠ/ΦΙΟΥ 
Αριθμητικό 

Τεστ 
% 

Διαγραμματικό 
Τεστ 

% 

Γλωσσικό 
Τεστ 

% 

Τεστ Αγγλικής 
Γλώσσας 

% 

Μέσος Όρος 
των Τεστ 

% 

Επιτυχία/ 
Αποτυχία 

1 22 66.66 75 50 46.43 59.52 Επιτυχία 

2 15 66.66 50 41.66 75 58.33 Επιτυχία 

3 35 50 56.25 41.66 71.43 54.84 Επιτυχία 

4 21 58.33 50 50 60.71 54.76 Επιτυχία 

5 36 50 56.25 41.66 53.57 50.37 Επιτυχία 

6 25 66.66 62.5 33.33 60.71 55.80 Αποτυχία 

7 7 83.33 50 25 60.71 54.76 Αποτυχία 

8 39 83.33 68.75 33.33 32.14 54.39 Αποτυχία 

9 4 75 81.25 16.66 42.86 53.94 Αποτυχία 

10 1 58.33 62.5 33.33 60.71 53.72 Αποτυχία 

11 14 75 81.25 16.66 32.14 51.26 Αποτυχία 

12 26 66.66 75 16.66 46.43 51.19 Αποτυχία 

13 3 50 87.5 25 32.14 48.66 Αποτυχία 

14 20 66.66 31.25 25 67.86 47.69 Αποτυχία 

15 28 58.33 62.5 16.66 50 46.87 Αποτυχία 

16 27 50 56.25 41.66 28.57 44.12 Αποτυχία 

17 33 33.33 43.75 25 71.43 43.38 Αποτυχία 

18 32 41.66 43.75 33.33 53.57 43.08 Αποτυχία 

19 13 66.66 43.75 33.33 25 42.19 Αποτυχία 

20 23 58.33 25 41.66 39.28 41.07 Αποτυχία 

21 19 58.33 56.25 16.66 32.14 40.85 Αποτυχία 

22 17 66.66 62.5 16.66 14.28 40.03 Αποτυχία 

23 24 41.66 43.75 33.33 21.43 35.04 Αποτυχία 

24 11 41.66 43.75 8.33 21.43 28.79 Αποτυχία 

25 6 25 37.5 0 28.57 22.77 Αποτυχία 

26 38 8.33 37.5 16.66 14.28 19.19 Αποτυχία 
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Αριθμός 221 
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
___________ 

Πλήρωση Κενής Θέσης Γραφέα Γενικών Καθηκόντων  
 

ΓΚΘ Α/3-2021 
Ανάρτηση ΠΙΝΑΚΑ Διοριστέων  

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει ότι ο ΠΙΝΑΚΑΣ Διοριστέων των υποψηφίων για την πλήρωση των πιο 
πάνω θέσεων, έχει αναρτηθεί στα κατά τόπους Γραφεία της ΑΗΚ και στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ www.eac.com.cy την 
Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022.                     

 Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που είχαν δημοσιευτεί την 14η Μαρτίου 2021 καθώς και 
όσων θέσεων πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα ενός χρόνου. Η ημερομηνία λήξης του ΠΙΝΑΚΑ είναι η 1η Μαρτίου 
2023. 

 
 
Αριθμός 222 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 
 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ  
Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αρ. 13 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5403 

και ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2022, σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, 
στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις που διεξήχθη στις 24 Νοεμβρίου 2021, 
παρατίθεται διόρθωση του αριθμού κοινωνικών ασφαλίσεων των πιο κάτω 2 υποψηφίων, ως  ακολούθως: 

1. Αρ. υποψηφίου 127   –   O Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων 965301  που φαίνεται στη δημοσίευση, 
αντικαθίσταται με τον Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων 967301 που είναι ο ορθός. 

2. Αρ. υποψηφίου 206   –   Ο Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1345977 που φαίνεται στη δημοσίευση,  
αντικαθίσταται με τον Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1345976 που είναι ο ορθός. 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 

  
 
Αριθμός 223 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ  
Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αρ. 79 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5406 

και ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 2022, σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές 
Οδηγίες και στους περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών 
που διεξήχθη την 1η Δεκεμβρίου 2021, παρατίθεται διόρθωση του αριθμού κοινωνικών ασφαλίσεων του πιο κάτω 
υποψήφιου, ως  ακολούθως: 

Αρ. υποψηφίου 1   –   O Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων 104783  που φαίνεται στη δημοσίευση, αντικαθίσταται με 
τον Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1041783  που είναι ο ορθός. 

 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 
  
 
Αριθμός 224 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021/22  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021/22 η υποβολή των αιτήσεων για τη διεκδίκηση κρατικών υποτροφιών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της 
Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στην «Αριάδνη», παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.cyscholarships.gov.cy. 

Η περίοδος έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
και στα ΜΜΕ. 
Ι.Κ.Υ.Κ.1.2.10.130 
Ι.Κ.Υ.Κ.1.2.10.131 
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Αριθμός 225 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

_______________ 

Σπουδαστικά Βοηθήματα για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε δικαιούχους παθόντες  
για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22                            

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι οι αιτήσεις για τα 
σπουδαστικά βοηθήματα στους δικαιούχους παθόντες* για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, θα είναι 
διαθέσιμες από την 1η  Μαρτίου 2022. 

* Ο όρος «Παθόντες» περιλαμβάνει όσους έπαθαν κατά τη διάρκεια του Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959, των γεγονότων 
του 1963-1967, του πραξικοπήματος και τουρκικής εισβολής το 1974, ή και κατά τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και 
χαρακτηρίσθηκαν ως Παθόντες, δυνάμει του «περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου».  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις Ανακοινώσεις:  
αρ. 4/2021-22/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ (για προπτυχιακές σπουδές)  και  
αρ. 4/2021-22/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ (για μεταπτυχιακές σπουδές), καθώς και 

το «Έντυπο Αίτησης για Δικαιούχους Παθόντες»:  
αρ. 4/2021-22/ΑΙΤΗΣΗ/ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΘΟΝΤΕΣ μόνο από την Ιστοσελίδα του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου: http://www.cyscholarships.gov.cy.   
Ως τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 22α Μαρτίου 2022, η ώρα 3:00 μ.μ.  Οι αιτήσεις με όλα τα 

στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή 
να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@ikyk.mof.gov.cy ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας 
μεταφοράς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 
Λευκωσία.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ. 22456433 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@ikyk.mof.gov.cy.  
 
Ι.Κ.Υ.Κ.1.2.13/25. 
 
 
 
 
Αριθμός 226 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
_______________ 

Παροχή Υποτροφιών από την εταιρεία Eni Cyprus Limited 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώνει ότι η εταιρεία Eni Cyprus Limited στα πλαίσια 

Συμβολαίου Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής που διατηρεί με την Κυπριακή Δημοκρατία, προσφέρει 
μέχρι 3 υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα, για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (Master´s Degree in 
Energy and Environmental Management and Economics – MEDEA) από το Εni Corporate University, (ECU). 

Σημειώνεται επίσης πως όλα τα έξοδα, όπως για παράδειγμα δίδακτρα, τέλη εγγραφής, έξοδα ταξιδιού, έξοδα 
διαμονής και συντήρησης, θα καλύπτονται απευθείας από την υποτροφία. 

Το πρόγραμμα αυτό αφορά πολίτες ή μόνιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και τον τρόπο υποβολής αίτησης 
ενδιαφέροντος από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.eni.com/en-IT/careers/medea-masters.html 
Το πρόγραμμα αρχίζει το Σεπτέμβριο του 2022 και διαρκεί μέχρι τον Ιούνιο του 2023. 
Ως τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει καθοριστεί η 29η Απριλίου 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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