
7.6 Δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης με άλλο τρόπο εκτός από τους καθοριζομένους στην παράγραφο 7.4
ανωτέρω.

7.7 Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στην ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή/και τη
μητρική γλώσσα των αιτητών.

7.8 Σε σχέση με τα επίπεδα γνώσης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, που ζητούνται στα απαιτούμενα προσόντα του
Σχεδίου Υπηρεσίας, οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι την 
ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. 
Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» 
υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

7.9 Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από Δημόσια Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί 
να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

7.10 Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/2009), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή 
τους.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από αιτητές που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους αναπηρία, να 
υποβάλουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεράποντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η 
κατάσταση της αναπηρίας τους.

7.11 Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησής τους αποδέχονται την επεξεργασία
των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησής τους. 

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

Αριθμός 161
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ EKTAKTOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης έκτακτου Λειτουργού Κάρτας Φιλάθλου για τις ανάγκες 

του Οργανισμού. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της 
Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου και Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια 
Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016- εφεξής ο Νόμος) και συγκεκριμένα της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του
άρθρου 4, γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη στελέχωση μίας (1) θέσης (Κλ. Α8). 
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
     Α8:    €3.882, 4.072, 4.261, 4.451, 4.651, 4.830, 5.020, 5.209, 5.399, 5.589, 5.778, 5.968
     Α10:  €5.433,   5.693, 5.953,6.212, 6.472, 6.732, 6.992, 7.251, 7.511 και 
     Α11:  €6.423, 6.682, 6.942, 7.202,7.461, 7.721, 7.981,8.241, 8.500  (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται 
τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Με βάση το άρθρο 10 του Νόμου ( εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του Νόμου Ν.10 (ii) /2017 που αφορά τη μείωση 
κλιμάκων εισδοχής ), εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη 
κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις 24 μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε 
ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24)  μηνών απασχόλησης, ο 
εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο 
σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο.  
Καθήκοντα Ευθύνες

1. Θα παρέχει υποστήριξη και να επιλύει προβλήματα της Κάρτας Φιλάθλου.
2. Εκτελεί καθήκοντα υποστήριξης στους χρήστες των συστημάτων έκδοσης κάρτας φιλάθλου του ΚΟΑ.
3. Τηλεφωνική υποστήριξη με την οποία θα υποστηρίζει υφιστάμενα καθώς και μελλοντικά μέλη του μητρώου της

Κάρτας Φιλάθλου.
4. Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται, εφαρμόζει τη

σχετική νομοθεσία και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
5. Παροχή καθοδήγησης και εκτέλεσης διαφόρων υποθέσεων ή και θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της

Κάρτας Φιλάθλου του Οργανισμού.
6. Εκτελεί οτιδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα
1. Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
2. 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.
3. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν  στις Αθλητικές Επιστήμες.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή Διδακτορικό τίτλο).
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
6. Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
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Κριτήρια Αξιολόγησης των Υποψηφίων και μοριοδότηση 
1. Προσωπική Συνέντευξη - 25% 
2. Μοριοδότηση σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα - 75% 

Α/Α Προσόντα/Πείρα Μόρια
1 Ακαδημαϊκά Προσόντα Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος 

ή ισότιμο Προσόν 
Αριστα:7
Λίαν Καλώς: 6
Καλώς: 5

2 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master’s Degree) 2
3 Διδακτορικός τίτλος που είναι σχετικός με τα θέματα που 

καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα
4

4 Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης (μέχρι 2 χρόνια) 2
Σύνολο 15

Αιτήσεις:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο Γεν. 1 ΚΟΑ. Οι αιτήσεις πρέπει

να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που
προνοούνται στα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου
απαιτείται πείρα.  (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).  Οι αιτητές θα πρέπει να
κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

2. Οι Υποψήφιοι που  κατέχουν δύο ή περισσότερους πανεπιστημιακούς τίτλους συναφείς με τα απαιτούμενα
προσόντα της θέσης, θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο πτυχίο με την ψηλότερη βαθμολογία.

3. Το έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στην οδό
Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, Λευκωσία, 1ος όροφος, Αρχείο ΚΟΑ ή από την πιο κάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση (Ειδήσεις / Θέσεις Εργασίας):https://cyprussports.org/gr/

4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» και να
παραδοθούν στη Γραμματεία  έναντι  απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με
συστημένη επιστολή υπόψη Γενικής Διευθύντριας Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού στη Διεύθυνση
Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, 2400 Έγκωμη, Λευκωσία.

5. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
6. Για πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ, τηλ.

22897000 (248).

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:

1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
2. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες).
3. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
4. Ακαδημαϊκά Προσόντα Αθλητικές Επιστήμες.
5. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση.
6. Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης,

η θέση και το αντικείμενο της εργασίας.
Σημ.: Με την παρούσα δημοσίευση, η γνωστοποίηση αρ. 137 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της

Δημοκρατίας με αριθμό 5258 και ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου 2020, ακυρώνεται.

Αριθμός 162
ΑΝΩΤΑΤΟ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει δύο (2) νέες θέσεις Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου 

Διεθνούς Προστασίας.
2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Πρόεδρο του

Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020, 
συνοδευόμενη από: 

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