
Αριθμός 909 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Διαχειρίσεως Τ/Κ Περιουσιών.  (Η θέση είναι 
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 
75.193, 77.813, 80.433. 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,  22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. 

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

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: 

(α) Υπεύθυνος για: 

(i)  Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Προστασίας και Διαχειρίσεως 
Τ/Κ Περιουσιών· 

(ii) τη διοίκηση, προστασία και διαχείριση των Τ/Κ Περιουσιών· 

  (iii) την εφαρμογή της νομοθεσίας και της Κυβερνητικής πολιτικής που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της 
Υπηρεσίας καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων για την Προστασία και Διαχείριση Τ/Κ Περιουσιών. 

(β) Συμβουλεύει για τη διαμόρφωση πολιτικής και κριτηρίων αναφορικά με τη Διαχείριση και Προστασία των Τ/Κ 
Περιουσιών. 

(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα 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:  Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Ακινήτων, Πολεοδομία/Χωροταξία, 
Οικονομικά, Γεωγραφία, Κοινωνικές ή Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law). 

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

(2) Δεκαετής τουλάχιστον ευδόκιμη διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία, 
από την οποία πενταετής στη διαχείριση περιουσιών. 

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής 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.  

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. 

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική, οργανωτική και διευθυντική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, 
υπομονητικότητα και ευθυκρισία. 

(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο 
πάνω ή/και πείρα σε θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης θα αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

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 (Αρ. 3) του 
2017, 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 (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". 
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5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 

αργότερα από την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 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. 
 
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. 
 

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 
 
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.   
 

6.  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. 15.21.001.016.001.002.005) 

 

Αριθμός 910 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες 
και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παθολογίας.  (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).  
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α15(ii): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, 83.053.  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, 22 Νοεμβρίου 2019 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) Ασκεί ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητάς του σε κυβερνητικό ιατρικό ίδρυμα. Αν η θέση προορίζεται για το 
Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, ο διορισθησόμενος ή προαχθησόμενος θα εκτελεί τα ιατρικά καθήκοντα που 
απαιτούν οι ανάγκες του Τμήματος τούτου. 

(β) Με απόφαση της αρμόδιας προϊστάμενης αρχής αντικαθιστά το Διευθυντή Κλινικής ή τμήματος κυβερνητικού 
ιατρικού ιδρύματος ή εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή τέτοιας κλινικής ή τμήματος, όταν δεν υπάρχει Διευθυντής 
ανώτερου βαθμού. 

(γ) Ετοιμάζει και υποβάλλει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στα θέματα που αφορούν την ειδικότητά του. 

(δ) Προγραμματίζει ή/και συμμετέχει στην εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στον 
τομέα της ειδικότητάς του. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

Α. Για Πρώτο Διορισμό: 

(1) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. 

(2) Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. 

(3) Δωδεκαετής τουλάχιστον πείρα στην ειδικότητα που καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης για απόκτηση του διπλώματος ή τίτλου ειδικότητας. 

Β. Για Προαγωγή: 

(1) Τα ίδια προσόντα όπως το (1) και (2) του Α πιο πάνω. 

(2) (α) Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, στην ειδικότητα που 
καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης· 

(β) στην περίπτωση των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών, πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός 
Λειτουργός, 1ης Τάξης, σε Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. 
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Γ. Και για τα δύο Α και Β- 

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής 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. 

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. 

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

Σημειώσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας που τυγχάνουν εφαρμογής στην παρούσα δημοσίευση: 

I. Η ειδικότητα και η τυχόν εξειδίκευση της ειδικότητας (σύμφωνα με τους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) 
Κανονισμούς του 2003 όπως ήθελε τροποποιηθούν), θα καθορίζεται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης 
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την οργανωτική δομή των θέσεων του ιατρικού 
προσωπικού του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

 Οι παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν όπως η θέση πληρωθεί στην ειδικότητα της Παθολογίας. 

ΙΙ. Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, κατά την 22α Δεκεμβρίου 2000 και 
εκτελούσαν καθήκοντα άλλης ειδικότητας από εκείνη στην οποία διορίστηκαν ή προήχθηκαν, μπορούν να 
ληφθούν υπόψη ως υποψήφιοι για την ειδικότητα που καθορίζεται, νοουμένου ότι έχουν πενταετή τουλάχιστον 
υπηρεσία σε άσκηση των καθηκόντων της ειδικότητας αυτής μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής και κατέχουν 
το σχετικό τίτλο ειδικότητας. 

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 – 

(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 (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.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 

αργότερα από την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 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. 

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.   

6.  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. 15.21.001.022.002.070.189) 
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Αριθμός 911 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ) 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Πρώτου Λειτουργού 
Εκπαίδευσης στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για όλες τις ειδικότητες (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 των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους 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 

(1) Υπεύθυνος για: 

(α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία τομέα/ων εργασίας των τμημάτων της Μέσης 
Γενικής Εκπαίδευσης, όπως επιθεώρηση δημόσιων σχολείων ή/και ιδιωτικών ιδρυμάτων, όλων των 
βαθμίδων και κλάδων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, εξετάσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων, καθοδήγηση 
και επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαιδευτική έρευνα, μελέτες  κ.τ.λ. 

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

(γ) Την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και γενικά τις δραστηριότητες των σχολείων 
και των ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων και κλάδων της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (δημόσιας και 
ιδιωτικής). 

(2) Αναλαμβάνει επιθεώρηση της ειδικότητάς του στα σχολεία και τα  ιδρύματα όλων των βαθμίδων και κλάδων της 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) και του διδακτικού προσωπικού τους, ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 

(3)  Αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας άλλου/ων 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 σε ειδικότητα που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα 
διορισμού σε θέση καθηγητή στις κλίμακες Α8-Α10. 

 (β) Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της ειδικότητάς του, ή στην εκπαιδευτική διοίκηση, ή στα παιδαγωγικά ή 
σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους. 

(γ) Δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, από τα οποία 
τα δύο (2) να είναι σε θέση με μισθοδοτική κλίμακα όχι κατώτερη από την Α13. 

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

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

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

Σημ.:  1) Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

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

3)  Επιθεωρητές Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) που κατείχαν τη θέση τους κατά την ημερομηνία έγκρισης 
του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας και δεν έχουν τη 15ετή υπηρεσία στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, όπως 
απαιτείται στο (γ) πιο πάνω, μπορούν να είναι υποψήφιοι, νοουμένου ότι έχουν διετή υπηρεσία στη θέση 
Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) και κατέχουν τα υπόλοιπα προσόντα. 

4) Αναφορικά με το προσόν (στ) 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 1η μέχρι 18 Νοεμβρίου 2019, 
ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 

(15.21.004.001.003.006) 
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Αριθμός 912 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ  Α΄ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Επιθεωρητή Α΄ (Μέση 
Γενική Εκπαίδευση), Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (θέση προαγωγής), ως ακολούθως: μία (1) θέση για τα 
Εμπορικά/Οικονομικά και  μία (1) θέση για τα Αγγλικά. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α13

(ιι)
: €53.258, 55.360, 

57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074.  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 των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους 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 σχολείων μέσης γενικής εκπαίδευσης και την επιθεώρηση, καθοδήγηση και 
αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού της ειδικότητάς του· 

 (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, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό 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) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στο θέμα της ειδικότητάς του, που να δίνει σ’ αυτόν 
δικαίωμα διορισμού/κατάταξης στη θέση καθηγητή στις κλίμακες Α8-Α10. 

(2) Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα παιδαγωγικά ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης διάρκειας ενός 
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους. 

(3) Εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών από τα οποία: 

(α) Τα δύο να ήσαν σε θέση όχι κατώτερη από εκείνη του Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης· και 

(β) τα πέντε τουλάχιστον στη Μέση Γενική Εκπαίδευση. 

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

(5) Ενημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στο θέμα της ειδικότητάς του και στις τάσεις και τα προβλήματα της 
μέσης γενικής εκπαίδευσης γενικά. 

(6) Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες. 

Σημ.:  1.  Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

        2.  Αναφορικά με το προσόν (6) 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 1η μέχρι 18 Νοεμβρίου 2019, 
ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 

 

(15.21.004.002.001.026) 

(15.21.004.002.001.027) 
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Αριθμός 913 

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση δεκαεννιά (19) θέσεων Διευθυντή 
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (θέση προαγωγής).  Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α13: €53.258, 55.360, 
57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870.  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 των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους 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) Έχει ευθύνη για- 

(α) Την οργάνωση του σχολείου στο οποίο τοποθετείται και την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία 
του, 

(β) τα επίπεδα επίδοσης του σχολείου σ’ όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του, 

(γ) τη δημιουργία παιδευτικής ατμόσφαιρας και ζωής στο σχολείο, 

(δ) την τήρηση και φύλαξη των αρχείων και της περιουσίας του σχολείου. 

(2) Καθοδηγεί και συμβουλεύει το διδακτικό και υπαλληλικό προσωπικό του σχολείου και συντονίζει και ελέγχει 
την εργασία του. 

(3) Εκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητάς του. 

(4) Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος. 

(5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της 
εκπαίδευσης γενικά. 

Σημειώσεις: 

(1) Οι προαγόμενοι στη θέση αυτή τοποθετούνται σε σχολεία της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 

(2) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης αναφέρονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας 
Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου. 

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

Υπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 

Σημειώσεις: 

(1) Ο Τομέας Εκπαίδευσης καθορίζεται από την αρμόδια αρχή κατά την υποβολή πρότασης για πλήρωση της 
θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

(2) Ο προαγόμενος στη θέση έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα σχετικό με 
την οργάνωση και διοίκηση σχολείων, όπως ήθελε απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή. 

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 1η μέχρι 18 Νοεμβρίου 
2019,  ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 

5. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί 
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας 
στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο της τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο 
πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές 
μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της 
προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

(15.21.004.003.001.009) 
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Αριθμός 914 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Επιθεωρητή Γενικών 
Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (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 των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους 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) Aναλαμβάνει την επιθεώρηση σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης και την επιθεώρηση και καθοδήγηση του 
διδακτικού προσωπικού τους και συνεργάζεται με τους διευθυντές για την αντιμετώπιση διοικητικών  και 
εκπαιδευτικών θεμάτων των σχολείων, όπως επίσης και με τους επιθεωρητές ειδικών μαθημάτων πάνω σε 
θέματα της ειδικότητάς τους. 

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

(2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, στις Επιστήμες της Αγωγής ή 
στα Παιδαγωγικά ή στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης. 

(3) Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία τριών ετών στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

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

(5) Ενημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του, τα προβλήματα και τις τάσεις της δημοτικής 
εκπαίδευσης στην Κύπρο και σε άλλες χώρες. 

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

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 1η Νοεμβρίου μέχρι 18 
Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 

 

(15.21.003.002.001.007) 
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Αριθμός 915 

ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιθεωρητή Ειδικών 
Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για τη Μουσική, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (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) Aναλαμβάνει την επιθεώρηση και καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού σχολείων δημοτικής 
εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικότητάς του και συνεργάζεται με τον 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) 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 στην ειδικότητα ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, 
διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Παιδαγωγικά με έμφαση 
στην ειδικότητα ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, στην 
ειδικότητα. 

 (2) Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία τριών ετών στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής 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 1η Νοεμβρίου μέχρι                       
18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 

(15.21.003.002.002.017) 
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Αριθμός 916 

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων Διευθυντή Σχολείων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (θέση προαγωγής).  Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι  
Α12

(II)
: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692, 61.794, 63.896. 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 των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους 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 

(1) Είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία τριθέσιου και άνω σχολείου και την 
ανάπτυξη της εργασίας και ζωής σ’ αυτό, περιλαμβανόμενης και της ευθύνης για τη στενή παρακολούθηση της 
εργασίας των δασκάλων που υπηρετούν στο σχολείο. 

(2) Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος. 

(3) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη των αρχείων του σχολείου και της περιουσίας του. 

(4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της 
εκπαίδευσης γενικά. 

Σημειώσεις: 

(1) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς 
Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, «σχολείο» σημαίνει δημοτικό ή ειδικό σχολείο ή 
νηπιαγωγείο ανάλογα με την περίπτωση. 

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

Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική 
Εκπαίδευση). 

Σημειώσεις: 

(1) Ο τομέας της εκπαίδευσης καθορίζεται κατά την υποβολή πρότασης για πλήρωση της θέσης ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 

(2) Ο Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα σχετικό με την 
οργάνωση και διοίκηση σχολείων. 

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 1η Νοεμβρίου μέχρι 18 Νοεμ-
βρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 

5. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί 
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας 
στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο 
πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές 
μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της 
προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 (15.21.003.003.001.009) 
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Αριθμός 917 

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση δεκαοκτώ (18) θέσεων Βοηθού Διευθυντή 
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (θέση προαγωγής).  Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι  
Α11

(ΙΙ)
: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915.  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 των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους 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: 

(1)  Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του σχολείου. 

(2) Βοηθά το Διευθυντή στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου τόσο στον διοικητικό όσο και στον 
εκπαιδευτικό τομέα. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε διθέσιο σχολείο, αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας του 
σχολείου. 

(3) Έχει ευθύνη για τους τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο Διευθυντής. 

(4) Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.  

(5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών,  του σχολείου και της 
εκπαίδευσης γενικά. 

Σημειώσεις: 

(1) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Βοηθού Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς 
Λειτουργίας των Δημόσιων  Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, "σχολείο" σημαίνει δημοτικό ή ειδικό σχολείο ή 
νηπιαγωγείο, ανάλογα με την περίπτωση. 

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

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση 
Δασκάλου στις Κλίμακες Α8, Α10 και Α11. 

2. Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία δεκατριών (13) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα πέντε (5) σε δημόσιο 
σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Σημειώσεις:  

(1) Ο τομέας της εκπαίδευσης καθορίζεται κατά την υποβολή πρότασης για πλήρωση της θέσης, ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 

(2) Ο Βοηθός Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα, σχετικό με την 
οργάνωση και διοίκηση των σχολείων. 

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 1η Νοεμβρίου μέχρι 18 Νοεμ-
βρίου 2019,  ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 

5. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί 
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας 
στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο 
πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές 
μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της 
προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

(15.21.003.004.001.007) 

1449



Αριθμός 918 

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση εννιά (9) θέσεων Διευθυντή Σχολείων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (θέση προαγωγής). Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι  
Α12

(II)
: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692, 61.794, 63.896.  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 των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους 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: 

(1) Είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία τριθέσιου και άνω σχολείου και την 
ανάπτυξη της εργασίας και ζωής σ’ αυτό, περιλαμβανόμενης και της ευθύνης για τη στενή παρακολούθηση 
της εργασίας των νηπιαγωγών που υπηρετούν στο σχολείο. 

(2) Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος. 

(3) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη των αρχείων του σχολείου και της περιουσίας του. 

(4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της 
εκπαίδευσης γενικά. 

Σημειώσεις: 

(1) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς 
Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, «σχολείο» σημαίνει δημοτικό ή ειδικό σχολείο ή 
νηπιαγωγείο, ανάλογα με την περίπτωση. 

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

Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική 
Εκπαίδευση). 

Σημειώσεις: 

(1) Ο τομέας της εκπαίδευσης καθορίζεται κατά την υποβολή πρότασης για πλήρωση της θέσης ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 

(2) Ο Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα σχετικό με την 
οργάνωση και διοίκηση σχολείων. 

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  1η Νοεμβρίου μέχρι 
18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 

5. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί 
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας 
στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο 
πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές 
μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της 
προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

(15.21.003.007.001.008) 
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Αριθμός  919 

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Βοηθού Διευθυντή 
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (θέση προαγωγής).  Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης 
είναι Α11

(ΙΙ)
: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915.  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 των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους 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 

(1)  Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του σχολείου. 

(2) Βοηθά το Διευθυντή στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου τόσο στον διοικητικό όσο και στον 
εκπαιδευτικό τομέα. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε διθέσιο σχολείο, αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας του 
σχολείου. 

(3) Έχει ευθύνη για τους τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο Διευθυντής. 

(4) Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.  

(5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της 
εκπαίδευσης γενικά. 

Σημειώσεις: 

(1) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Βοηθού Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς 
Λειτουργίας των Δημοσίων  Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαίδευσης. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, "σχολείο" σημαίνει δημοτικό ή ειδικό σχολείο ή 
νηπιαγωγείο, ανάλογα με την περίπτωση. 

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

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση 
Νηπιαγωγού στις Κλίμακες Α8, Α10 και Α11. 

2. Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία δεκατριών (13) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα πέντε (5) σε δημόσιο 
σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Σημειώσεις:  

(1) Ο τομέας της εκπαίδευσης καθορίζεται κατά την υποβολή πρότασης για πλήρωση της θέσης, ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας. 

(2) Ο Βοηθός Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα, σχετικό με 
την οργάνωση και διοίκηση των σχολείων. 

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  1η  Νοεμβρίου   μέχρι   
18 Νοεμβρίου 2019,  ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 

5. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί 
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας 
στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο 
πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές 
μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της 
προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

(15.21.003.008.001.007) 
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Αριθμός 920 

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή Ειδικής 
Εκπαίδευσης (θέση προαγωγής). Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α12

(II)
: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 

53.386, 55.488, 57.590, 59.692, 61.794, 63.896. 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: 

(α) Είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία σχολείου ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της εργασίας και ζωής σ’ αυτό, περιλαμβανομένης και της ευθύνης για τη στενή 
παρακολούθηση της εργασίας του εκπαιδευτικού, βοηθητικού και άλλου προσωπικού που υπηρετεί στο 
σχολείο ή είναι υπεύθυνος/συντονιστής σε άλλα καθήκοντα σχετικά με την ειδική αγωγή και 
υπεύθυνος/συντονιστής σε άλλα καθήκοντα σχετικά με την  ειδική αγωγή και εκπαίδευση, εκτός σχολείου 
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που θα μπορούσαν να του ανατεθούν από την αρμόδια αρχή. 

(β) Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος. 

(γ) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη των αρχείων του σχολείου και της περιουσίας του. 

(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της 
εκπαίδευσης γενικά. 

Σημειώσεις: 

(1) Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς 
Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, «σχολείο» σημαίνει δημόσιο σχολείο ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης. 

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

Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης και στην προηγούμενη θέση 
Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, από την οποία μεταφέρθηκαν/μετονομάστηκαν. 

Σημείωση: 

Ο Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα σχετικό με την οργάνωση 
και διοίκηση σχολείων. 

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 1η Νοεμβρίου μέχρι  
18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1μ.μ. 

5. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί 
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας 
στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο 
πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές 
μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της 
προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

(15.21.003.005.001.005) 
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Αριθμός 921 

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Ειδικής 
Εκπαίδευσης (θέση προαγωγής).  Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α11

(ΙΙ)
: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 

47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915. 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 των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους 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: 

(α)  Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στον οικείο τομέα εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) στο πλαίσιο του 
ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος του σχολείου ή είναι υπεύθυνος/συντονιστής σε άλλα καθήκοντα 
σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, που θα μπορούσαν να του ανατεθούν από την αρμόδια αρχή εκτός 
σχολείου. 

(β) Βοηθά το Διευθυντή στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου.  Σε περίπτωση τοποθέτησης σε 
σχολείο στο οποίο λειτουργεί Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας 
της. 

(γ) Έχει ευθύνη για τους τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο Διευθυντής. 

(δ) Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.  

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της 
εκπαίδευσης γενικά. 

Σημειώσεις: 

1. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Βοηθού Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Κανονισμούς 
Λειτουργίας των Δημόσιων  Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, "σχολείο" σημαίνει δημόσιο σχολείο Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. 

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

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση 
Ειδικού Εκπαιδευτικού. 

2. Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία δεκατριών (13) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα πέντε σε δημόσιο 
σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης. 

Σημειώσεις:  

1. Βοηθοί Διευθυντές Ειδικής Εκπαίδευσης που προέρχονται από τις ειδικότητες της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας,   
Φυσιοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Εκπαιδευτικής Ακουολογίας και Ειδικής Γυμναστικής 
τοποθετούνται σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σε άλλα συντονιστικά καθήκοντα. 

2. Ο Βοηθός Διευθυντής Ειδικής Εκπαίδευσης έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό 
πρόγραμμα σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση σχολείων. 

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  1η  Νοεμβρίου  μέχρι 
18 Νοεμβρίου 2019,  ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 

5. Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του άρθρου 35Β(4)(γ) των περί 
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας 
στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο 
πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές 
μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της 
προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

(15.21.003.006.001.006) 
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Αριθμός 922 

ΑΝΩΤΑΤO  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει τις ακόλουθες κενές ή που αναμένονται να κενωθούν στο 
αμέσως επόμενο διάστημα θέσεις Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία: 

(α)  3 θέσεις Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου, 

(β)  4 θέσεις Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή, και 

(γ)  3 θέσεις Επαρχιακού Δικαστή. 

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση/αιτήσεις στο Διοικητικό Πρόεδρο του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2019, 
συνοδευόμενη από:  

α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία.  

β)  Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε 
πειθαρχικές είτε ποινικές είτε αστικές.  

γ)  Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο.  

     Στην/στις αίτηση/αιτήσεις απαραιτήτως να δηλώνεται η/οι θέση/θέσεις για την/τις οποία/οποίες ενδιαφέρεται, 
καθώς και ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει. 

 3. Κατ’ ακολουθία της διαδικασίας και των κριτηρίων προαγωγής Δικαστών, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2019, οι 
υποψήφιοι Δικαστές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου μέχρι την 
13η Νοεμβρίου 2019 συνοδευόμενη από:  

α)  Συνοπτική, δισέλιδη, καταγραφή του δικαστικού του έργου. 

β) Τις δέκα πιο πρόσφατες αποφάσεις που έχει εκδώσει, εκ των οποίων να υποδεικνύει τις τρεις που ο ίδιος κρίνει 
ως τις πλέον σημαντικές. 

4. Σημειώνεται, ότι οι υποψήφιοι Δικαστές που έχουν ήδη υποβάλει τα πιο πάνω στα πλαίσια της προκήρυξης 
ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2019, Αρ. 621 δεν οφείλουν να τα υποβάλουν ξανά, θα θεωρούνται δε, υποψήφιοι και για τις 
κενές θέσεις της παρούσας διαδικασίας. 

5. Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών και η διαδικασία και κριτήρια προαγωγής Δικαστών είναι 
δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 

Αριθμός 923 

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις προς σύναψη σύμβασης εργοδότησης ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση μίας (1) κενής 
θέσης Λογιστή. 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες 

(α) Εκτελεί Λογιστικά καθήκοντα. 

(β) Συνεισφέρει στον έλεγχο τήρησης των Λογιστικών Αρχείων. 

(γ) Εισηγείται βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης 
αποδοτικότητας ή/και ελέγχου. 

(δ) Συνεισφέρει στη συμμόρφωση των διαδικασιών με τη σχετική νομοθεσία. 

(ε) Συνεισφέρει στην εφαρμογή της περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθεσίας. 

(στ) Συνεισφέρει στην ετοιμασία του Ετήσιου Προϋπολογισμού και στην ορθή υλοποίησή του. 

(ζ) Συνεισφέρει στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων. 

(η) Διενεργεί ή / και εποπτεύει ειδικές έρευνες και μελέτες όπως ανατίθενται. 

(θ) Έχει την ευθύνη ετοιμασίας Σημειωμάτων, υπομνημάτων και οικονομικών εκθέσεων. 

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

(κ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν από το Γενικό Διευθυντή. 

2. Απαιτούμενα Προσόντα 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: 

(α)  Κάτοχος Διεθνούς Επαγγελματικού Τίτλου Εγκεκριμένου Λογιστή ACA (Association of Chartered Accountants) ή 
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). 

(β)   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν. 

 Σημείωση: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο. 

(γ) Πενταετής τουλάχιστον πείρα μετά την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου. 

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

Σημείωση:  Η γνώση γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Κατάλογος των «Τεκμηρίων 
Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 
(www.psc.gov.cy). 
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3. Διάρκεια Συμβολαίου 

Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση περιορισμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία 
υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου 
ολοκληρωμένου καζίνου – θερέτρου (αναμένεται να λειτουργήσει περί τα τέλη του 2021). 

4. Απολαβές 

Μέχρι ΕUR 40.000 (Ευρώ Σαράντα Χιλιάδες) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της 
Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής 
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (Ν. 168(I)/2012). 

5. Αιτήσεις 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cgc.org.cy 
βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.  

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων 
προσόντων και της πείρας ως αναφέρονται ανωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα 
πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Οι ενδιαφερόμενοι για 
οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο 25573800. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15
η
 Νοεμβρίου 2019. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν 

υπόψη. 

Η ορθή υποβολή της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

Έλεγχοι 

Στα πλαίσια της τελικής επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη 
ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και έλεγχος 
πρωτότυπων πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω.  

 

 

 

 

 

Αριθμός 924 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου κατά την 13η Συνεδρίασή της, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019, έλαβε μεταξύ άλλων 
την ακόλουθη απόφαση: 

(α)   Να ανακαλέσει την απόφαση της 9ης Συνεδρίας της, ημερομηνίας 24/7/2019, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε 
την προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή. 

(β)   Να  ακυρώσει την  προκήρυξη  που  δημοσιεύθηκε  στην Επίσημη  Εφημερίδα της  Κυπριακής  Δημοκρατίας με 
αρ. 5219 με τη γνωστοποίηση με αρ. 685 ημερομηνίας 9/8/2019 για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο 
Συμβούλιο. 

Διευκρινίζεται ότι για τη θέση αυτή θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και όσοι 
ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση όπως θα καθορίζεται στην νέα προκήρυξη. 

 
 
 
 
 
 
Αριθμός 925 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ 
ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

Η ενδοτμηματική εξέταση στο Τμήμα Φυλακών, δυνάμει του Κανονισμού 17 των περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Γενικών) 
Κανονισμών του 1991 εώς 1994 για τη θέση Αρχιδεσμοφύλακα και ικανοποίηση του όρου 4(α) των Σχεδίων Υπηρεσίας 
της θέσης Δεσμοφύλακα του Τμήματος Φυλακών, θα διεξαχθεί στις 19.12.2019 και ώρα 09:00 π.μ., στο Τμήμα Φυλακών.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δεν πέτυχαν μέχρι σήμερα στην πιο πάνω ενδοτμηματική εξέταση και κατέχουν την 
μόνιμη ή έκτακτη θέση Δεσμοφύλακα. 

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν στη Διευθύντρια Τμήματος Φυλακών μέχρι τις 
12.12.2019. 

Εξεταστέα Ύλη:       

1. Ο περί Φυλακών Νόμος του 1996 έως 2018. 

2. Οι περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 1997 και 2018 και να διαβάζονται μαζί με τους περί Φυλακών 
(Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 έως 2002.  

3. Οι περί Υπηρεσίας Φυλακών Κανονισμοί του 1999 (Κ.Δ.Π.19/2000). 
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