
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΤΡΙΟ ΜΕΡΟ 

ΣΜΗΜΑ A  

   Αριθμός 5301 Παρασκεσή, 18 επτεμβρίοσ 2020        889 

 

Aριθμός 713 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

Αλαθνξηθά κε ηε γλσζηνπνίεζε κε αξηζκό 682 πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα  ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο  
10

εο
 επηεκβξίνπ 2020, ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Νίθνο Αλαζηαζηάδεο επέζηξεςε ζηελ Κύπξν θαη αλέιαβε ηα 

θαζήθνληα ηνπ ιεηηνπξγήκαηόο ηνπ ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2020 θαη από ηελ εκέξα απηή ν Πξόεδξνο ηεο Βνπιήο ησλ 
Αληηπξνζώπσλ  θ. Γεκήηξεο πιινύξεο έπαπζε λα αζθεί ην ιεηηνύξγεκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Aριθμός 714 

ΓΗΟΡΗΜΟΗ 

Ο θ. Κπξηάθνο Πηεξή, δηνξίδεηαη κε δνθηκαζία ζηε κόληκε ζέζε Βνεζνύ Λεηηνπξγνύ Γηεθπεξαίσζεο, Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζώπσλ, από ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020. 

 (Π.Φ. 37289) 

Ζ θ. Μαξία Κνξπηζά, κόληκνο Βνεζόο Γξακκαηεηαθόο Λεηηνπξγόο, Γεληθό Γξακκαηεηαθό Πξνζσπηθό, Σκήκα 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ, δηνξίδεηαη ζηε κόληκε ζέζε Γηθαζηηθνύ Δπηδόηε, Γηθαζηηθή Τπεξεζία, από ηηο 15 
Οθησβξίνπ 2020, ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο δύν ζέζεσλ (Φαθ. Γηαδ. 15.21.001.003.001.010.008). 

 (Π.Φ. 35365) 

Οη πην θάησ δηνξίδνληαη κε δνθηκαζία ζηε κόληκε ζέζε Γηθαζηηθνύ Δπηδόηε, Γηθαζηηθή Τπεξεζία, από ηελ 1ε 
επηεκβξίνπ 2020, ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο δύν ζέζεσλ (Φαθ. Γηαδ. 15.21.001.003.001.010.009):  

Σαηηάλα Νενθιένπο (Π.Φ. 37255) 
Διπηλίθε Ησάλλνπ (Π.Φ. 37288) 

Ζ θ. Μαξία Υαξαιάκπνπο-Υξηζηνδνύινπ, δηνξίδεηαη κε δνθηκαζία ζηε κόληκε ζέζε Βνεζνύ Αζθαιηζηηθνύ 
Λεηηνπξγνύ, Τπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, από ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020. 

 (Π.Φ. 37285) 

Ζ θ. Μαξία Ησάλλνπ, δηνξίδεηαη κε δνθηκαζία ζηε κόληκε ζέζε Βνεζνύ Αζθαιηζηηθνύ Λεηηνπξγνύ, Τπεξεζίεο 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, από ηηο 15 επηεκβξίνπ 2020. 

 (Π.Φ. 37290) 



 

 

Ο θ. Υξηζηόθνξνο Κσλζηαληίλνπ, Λεηηνπξγόο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (κε δνθηκαζία), Τπεξεζία Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ, δηνξίδεηαη κε δνθηκαζία ζηε κόληκε ζέζε Λεηηνπξγνύ Πνιηηηθήο Άκπλαο, από ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020. 

 (Π.Φ. 37230) 

O θ. Νηθόιαο Ηηαιόο δηνξίδεηαη κε δνθηκαζία ζηε κόληκε ζέζε Λεηηνπξγνύ Πνιηηηθήο Άκπλαο, Πνιηηηθή Άκπλα, από ηελ 
1ε επηεκβξίνπ 2020. 

 (Π.Φ. 37284) 

Ο θ. Αλδξέαο Ξπξίρεο δηνξίδεηαη κε δνθηκαζία ζηε κόληκε ζέζε Λεηηνπξγνύ Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Τπεξεζηώλ 
Πιεξνθνξηθήο, από ηηο 15 επηεκβξίνπ 2020. 

 (Π.Φ. 37286) 

Ο θ. Μάξηνο ηπιηαλίδεο, δηνξίδεηαη κε δνθηκαζία ζηε κόληκε ζέζε Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Τπνπξγείν 
Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο από ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020. 

 (Π.Φ. 37292) 

Aριθμός 715 

ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΗΚΟ ΓΗΟΡΗΜΟ 

Ζ θ. Παλαγηώηα Υαηδεγεσξγίνπ-αββίδνπ, κόληκνο Πξώηνο Λεηηνπξγόο Τδάησλ, Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ, 
δηνξίζηεθε σο Αλαπιεξώηξηα ζηε ζέζε Γηεπζπληή Σκήκαηνο Αλαπηύμεσο Τδάησλ, επηπξόζζεηα κε ηα θαζήθνληα ηεο 
ζέζεο ηεο, από ηηο 18 Μαΐνπ 2020 κέρξη ηηο 25 Μαΐνπ 2020. 

 (Π.Φ. 26672) 

Ζ παξνύζα γλσζηνπνίεζε αληηθαζηζηά ηε γλσζηνπνίεζε κε αξ. 450, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο κε αξ. 5279 θαη εκεξνκελία 5 Ηνπλίνπ 2020, ζε ό,ηη αθνξά ηελ ελ ιόγσ ππάιιειν. 

Aριθμός 716  

ΑΠΟΠΑΔΗ 

Ο θ. Νεθηάξηνο Κάξπνο, κόληκνο Γαζηθόο Λεηηνπξγόο, Σκήκα Γαζώλ, απνζπάηαη α) γηα δύν κέξεο ηελ εβδνκάδα ζηε 
Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, γηα εθηέιεζε θαζεθόλησλ γηα ηθαλνπνίεζε 
ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(δ) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, από 
ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηηο 31 Απγνύζηνπ 2023 θαη β) γηα ηξεηο κέξεο ηελ εβδνκάδα ζηελ Πξνεδξία θαη 
Πξνεδξηθό Μέγαξν, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζην Γξαθείν Δπηηξόπνπ Αλάπηπμεο Οξεηλώλ Κνηλνηήησλ, δπλάκεη 
ηνπ άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, από ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηηο 
31 Μαξηίνπ 2023. 

 (Π.Φ. 26854) 

Ζ θ. Φηιίππα Η. Καξζεξά, κόληκνο ύκβνπινο ή Γεληθόο Πξόμελνο Α', Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο, απνζπάηαη ζηελ 
Πξνεδξία θαη Πξνεδξηθό Μέγαξν, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ, γηα δύν κέξεο ηελ εβδνκάδα, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, από ηηο 31 Απγνύζηνπ 2020 κέρξη ηηο 28 
Φεβξνπαξίνπ 2023. 

 (Π.Φ. 27936) 

Ζ θ. Μαξηάλλα Παξαζθεπά, κόληκνο Βνεζόο Γξακκαηεηαθόο Λεηηνπξγόο, Γεληθό Γξακκαηεηαθό Πξνζσπηθό, Σκήκα 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ, απνζπάηαη (α) ζηνλ Οξγαληζκό Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
35 ησλ πεξί Ίδξπζεο Οξγαληζκνύ Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο Νόκσλ ηνπ 2017 θαη 2018, γηα δύν εκέξεο ηελ εβδνκάδα 
θαη (β) ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζηε Γηεύζπλζε Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ, 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, γηα ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 
από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2020 κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ 2021. 

 (Π.Φ. 31398) 

Ζ θ. Σδησδεθίλα Υαηδεησζήθ, κόληκνο Βνεζόο Γξαθείνπ, Γεληθό Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό, Σκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 
θαη Πξνζσπηθνύ, απνζπάηαη (α) ζηνλ Οξγαληζκό Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35 ησλ πεξί 
Ίδξπζεο Οξγαληζκνύ Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο Νόκσλ ηνπ 2017 θαη 2018, γηα δύν εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη (β) ζηε 
Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζηε Γηεύζπλζε Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ, δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, γηα ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, από ηελ 1ε 
Ηνπιίνπ 2020 κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ 2021. 

 (Π.Φ. 30414) 

Ο θ. Λεπηέξεο Κπξηάθνπ, κόληκνο Λεηηνπξγόο Οδηθώλ Μεηαθνξώλ Α΄, Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, απνζπάηαη ζην 
Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζηε Μόληκε Αληηπξνζσπεία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε (ΜΑΔΔ), ζηηο Βξπμέιιεο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ζη) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 
1990 έσο 2020, από ηηο 7 επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηηο 31 Οθησβξίνπ 2022. 

 (Π.Φ. 26474) 

Ζ θ. Υξπζηάιια Μηραήι, κόληκνο Ννζειεπηηθόο Λεηηνπξγόο Α΄, Γεληθόο Ννζειεπηηθόο Κιάδνο, Τπνπξγείν Τγείαο, 
απνζπάηαη (α) ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζηε Γηεύζπλζε Αγνξώλ θαη 
Πξνκεζεηώλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, γηα κία εκέξα ηελ 
εβδνκάδα, από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2020 κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2020, (β) ζηνλ Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Τγείαο (ΟΑΤ), γηα 
εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4(1)(α) ηνπ πεξί Απόζπαζεο Τπαιιήισλ ηεο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο 
θαη ησλ Οξγαληζκώλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Νόκνπ ηνπ 2017 (Ν. 47(I)/2017), γηα ηέζζεξηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, από ηελ 1ε 
Ηνπιίνπ 2020 κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2020 θαη (γ) ζηνλ Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Τγείαο (ΟΑΤ), γηα εθηέιεζε εηδηθώλ 
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θαζεθόλησλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4(1)(α) ηνπ πεξί Απόζπαζεο Τπαιιήισλ ηεο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο θαη ησλ 
Οξγαληζκώλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Νόκνπ ηνπ 2017 (Ν. 47(I)/2017), πάλσ ζε πιήξε βάζε, από ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2020 
κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2023. 

 (Π.Φ. 26479) 

Οη πην θάησ κόληκνη Ννζειεπηηθνί Λεηηνπξγνί, Γεληθόο Ννζειεπηηθόο Κιάδνο, Τπνπξγείν Τγείαο, απνζπώληαη (α) 
ζηνλ Οξγαληζκό Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35 ησλ πεξί Ίδξπζεο Οξγαληζκνύ Κξαηηθώλ 
Τπεξεζηώλ Τγείαο Νόκσλ ηνπ 2017 θαη 2018, γηα ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη (β) ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζηε Γηεύζπλζε Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί 
Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, γηα δύν εκέξεο ηελ εβδνκάδα, από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2020 κέρξη ηελ 1ε 
επηεκβξίνπ 2020: 

ηέιηνο Παπαδόπνπινο (Π.Φ. 29833) 
Ηθηγέλεηα Κνπζηαππή (Π.Φ. 30723) 
Διπηλίθε Κνληνύ (Π.Φ. 32479) 
Γεώξγηνο Παπαδαπίδ (Π.Φ. 33730) 
Αζελά Κάηηνπ (Π.Φ. 34467) 
Διηζάβεη Υαξαιάκπνπο (Π.Φ. 36282) 

Οη πην θάησ κόληκνη Ννζειεπηηθνί Λεηηνπξγνί, Γεληθόο Ννζειεπηηθόο Κιάδνο, Τπνπξγείν Τγείαο, απνζπώληαη (α) 
ζηνλ Οξγαληζκό Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35 ησλ πεξί Ίδξπζεο Οξγαληζκνύ Κξαηηθώλ 
Τπεξεζηώλ Τγείαο Νόκσλ ηνπ 2017 θαη 2018, γηα δύν εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη (β) ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 
γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζηε Γηεύζπλζε Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί 
Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, γηα ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2020 κέρξη ηελ 1ε 
επηεκβξίνπ 2020: 

Μηξάληα Ησάλλνπ (Π.Φ. 33676) 
Μαξηιέλα Αζαλαζίνπ (Π.Φ. 34385) 

Ζ θ. Αιέθα Γ. Πξνδξόκνπ, κόληκνο Φπζηνζεξαπεπηήο, Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκόζηαο Τγείαο, 
απνζπάηαη ζηνλ Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Τγείαο (ΟΑΤ), γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4(1)(α) 
ηνπ πεξί  Απόζπαζεο  Τπαιιήισλ ηεο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο θαη ησλ Οξγαληζκώλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Νόκνπ ηνπ 2017 
(Ν. 47(I)/2017), από ηηο 3 Απγνύζηνπ 2020 κέρξη ηηο 2 Απγνύζηνπ 2023. 

 (Π.Φ. 33374) 

Οη πην θάησ κόληκνη Αθηηλνγξάθνη Αθηηλνδηαγλσζηηθήο, Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκόζηαο Τγείαο, 
απνζπώληαη (α) ζηνλ Οξγαληζκό Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35 ησλ πεξί Ίδξπζεο Οξγαληζκνύ 
Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο Νόκσλ ηνπ 2017 θαη 2018, γηα ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη (β) ζηε Γηνίθεζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζηε Γηεύζπλζε Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 
47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, γηα δύν εκέξεο ηελ εβδνκάδα, από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 
2020 κέρξη ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020: 

Γώξα Υαξαιάκπνπο (Π.Φ. 32786) 
Υαξάιακπνο Καινγήξνπ (Π.Φ. 35192) 
 

Ζ θ. Κπξηαθή Κάηηνπ-Διεπζεξίνπ, κόληκνο Αλώηεξνο Φαξκαθνπνηόο, Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο, απνζπάηαη (α) ζηνλ 
Οξγαληζκό Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35 ησλ πεξί Ίδξπζεο Οξγαληζκνύ Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ 
Τγείαο Νόκσλ ηνπ 2017 θαη 2018, γηα δύν εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη (β) ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα 
εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζηε Γηεύζπλζε Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκόζηαο 
Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, γηα ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2020 κέρξη θαη ηηο 31 Μαΐνπ 
2021. 

 (Π.Φ. 22787) 

Οη πην θάησ νη νπνίνη αθππεξέηεζαλ πξόσξα από ηε Γεκόζηα Τπεξεζία από ηηο 31/8/2020, θαη θαηείραλ ηε κόληκε 
ζέζε Φαξκαθνπνηνύ, Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο, απνζπάζζεθαλ (α) ζηνλ Οξγαληζκό Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35 ησλ πεξί Ίδξπζεο Οξγαληζκνύ Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο Νόκσλ ηνπ 2017 θαη 2018, γηα δύν 
εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη (β) ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζηε Γηεύζπλζε 
Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, γηα 
ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2020 κέρξη ηηο 31 Απγνύζηνπ 2020: 

Γεώξγηνο Πνπιιή (Π.Φ. 22797) 
Διεπζεξία Παπαθπξηαθνύ-Μηραήι (Π.Φ. 23781) 

Οη πην θάησ κόληκνη Φαξκαθνπνηνί, Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο, απνζπώληαη (α) ζηνλ Οξγαληζκό Κξαηηθώλ 
Τπεξεζηώλ Τγείαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35 ησλ πεξί Ίδξπζεο Οξγαληζκνύ Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο Νόκσλ ηνπ 
2017 θαη 2018, γηα δύν εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη (β) ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ 
θαζεθόλησλ ζηε Γηεύζπλζε Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο 
Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, γηα ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2020 κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ 2021: 

Γεσξγία Μηραήι-Μαζιηνύθνβα (Π.Φ. 29111) 
Αλησλία Παπαληθνιάνπ (Π.Φ. 29112) 
Υξηζηηάλα Καιιηθά (Π.Φ. 29619) 
Μηραιάθεο Ν. Κνιηόο (Π.Φ. 29620) 
Κσλζηαληίλνο Γ. Υεηκώλαο (Π.Φ. 29625) 
Διέλε Γεσξγηάδνπ (Π.Φ. 31268) 
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Μαίξε Φξαγθνύδε (Π.Φ. 31306) 
Αλδξέαο Σεινύδεο (Π.Φ. 32032) 
νθνθιήο ηαζήο (Π.Φ. 32860) 
ηέθαλνο Υξηζηνδνύινπ (Π.Φ. 32861) 
Γεσξγία Ησάλλνπ-Βαζηιείνπ (Π.Φ. 33009) 
Έθε Παλαγίδνπ (Π.Φ. 34616) 

Οη πην θάησ κόληκνη Σερληθνί Φαξκαθείνπ, Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο, απνζπώληαη (α) ζηνλ Οξγαληζκό Κξαηηθώλ 
Τπεξεζηώλ Τγείαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35 ησλ πεξί Ίδξπζεο Οξγαληζκνύ Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο Νόκσλ ηνπ 
2017 θαη 2018, γηα δύν εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη (β) ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ 
θαζεθόλησλ ζηε Γηεύζπλζε Αγνξώλ θαη Πξνκεζεηώλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο 
Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, γηα ηξεηο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2020 κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ 2021: 

Κπξηάθνο Παπιίδεο (Π.Φ. 27024) 
Νηθνιέηηα Υαξαιακπίδνπ (Π.Φ. 32998) 

Aριθμός 717  

ΑΝΑΝΔΩΖ ΑΠΟΠΑΔΩΝ 

 Ζ απόζπαζε ηεο θ. Πόπεο Υξπζνζηόκνπ, κόληκνπ Αξραηνινγηθνύ Λεηηνπξγνύ, Σκήκα Αξραηνηήησλ, ζηελ Πξνεδξία 
θαη Πξνεδξηθό Μέγαξν, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζην Γξαθείν ηνπ Δθπξνζώπνπ Δ/Κ Κνηλόηεηαο ζηε 
Γηεξεπλεηηθή Δπηηξνπή Αγλννπκέλσλ (ΓΔΑ), δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 
1990 έσο 2020, αλαλεώλεηαη από ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020 κέρξη ηηο 31 Απγνύζηνπ 2021. 

  (Π.Φ. 35811) 

 Ζ απόζπαζε ηνπ θ. Δπηύρηνπ Δπηπρίνπ, κόληκνπ Διεγθηή Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, 
ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζηε Μόληκε Αληηπξνζσπεία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΜΑΔΔ), ζηηο Βξπμέιιεο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ζη) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ 
ηνπ 1990 έσο 2020, αλαλεώλεηαη από ηηο 3 Οθησβξίνπ 2020 κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 2021. 

  (Π.Φ. 36014) 

Aριθμός 718  

ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΑΠΟΠΑΔΩΝ 

Ζ απόζπαζε ηνπ θ. Νεθηάξηνπ Κάξπνπ, κόληκνπ Γαζηθνύ Λεηηνπξγνύ, Σκήκα Γαζώλ, γηα εθηέιεζε θαζεθόλησλ γηα 
ηθαλνπνίεζε ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(δ) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, ηεξκαηίζηεθε από ηηο 31 
Απγνύζηνπ 2020. 

 (Π.Φ. 26854) 

Ζ απόζπαζε ηεο θ. Φηιίππαο Η. Καξζεξά, κόληκνπ ύκβνπινπ ή Γεληθνύ Πξόμελνπ Α', Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο, ζηελ 
Πξνεδξία θαη Πξνεδξηθό Μέγαξν, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκόζηαο 
Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, ηεξκαηίζηεθε ηηο 31 Απγνύζηνπ 2020. 

 (Π.Φ. 27936) 

Ζ απόζπαζε ηνπ θ. Αλαζηάζηνπ Μπισλά, κόληκνπ Σερληθνύ Μεραληθνύ (Μεραλνινγίαο), Σκήκα Ζιεθηξν-
κεραλνινγηθώλ Τπεξεζηώλ, ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ ζηε Μόληκε Αληηπξνζσπεία 
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΜΑΔΔ), ζηηο Βξπμέιιεο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ζη) ησλ πεξί 
Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, ηεξκαηίζηεθε από ηηο 16 Μαξηίνπ 2020. 

 (Π.Φ. 34882) 

Ζ απόζπαζε ηεο θ. Καξνιίλαο ηπιηαλνύ, κόληκνπ Λεηηνπξγνύ Ννζνθνκεηαθνύ Δξγαζηεξίνπ, Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη 
Τπεξεζίεο Γεκόζηαο Τγείαο, ζηνλ Οξγαληζκό Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, γηα ηξεηο κέξεο ηελ εβδνκάδα, δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 35 ησλ πεξί Ίδξπζεο Οξγαληζκνύ Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, Νόκσλ ηνπ 2017 θαη 2018, ηεξκαηίζηεθε από 
ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020. 

 (Π.Φ. 25031) 

Ζ απόζπαζε ησλ πην θάησ κόληκσλ Λεηηνπξγώλ Ννζνθνκεηαθνύ Δξγαζηεξίνπ, Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο 
Γεκόζηαο Τγείαο, ζηνλ Οξγαληζκό Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35 ησλ πεξί Ίδξπζεο Οξγαληζκνύ 
Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, Νόκσλ ηνπ 2017 θαη 2018, ηεξκαηίζηεθε από ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020: 

ηεθαλίαο Ησζήθ (Π.Φ. 33835) 
Μαξίαο Αδάκνπ-αββίδνπ (Π.Φ. 33842) 

Ζ απόζπαζε ηεο θ. Αιέθαο Γ. Πξνδξόκνπ, κόληκνπ Φπζηνζεξαπεπηή, Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκόζηαο 
Τγείαο, ζηνλ Οξγαληζκό Κξαηηθώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35 ησλ πεξί Ίδξπζεο Οξγαληζκνύ Κξαηηθώλ 
Τπεξεζηώλ Τγείαο Νόκσλ ηνπ 2017 θαη 2018, ηεξκαηίζηεθε από ηηο 3 Απγνύζηνπ 2020. 

 (Π.Φ. 33374) 

Aριθμός 719  

ΔΠΗΚΤΡΩΖ ΓΗΟΡΗΜΩΝ 

Οη δηνξηζκνί κε δνθηκαζία ησλ πην θάησ, από ηηο 16 Απγνύζηνπ 2018, ζηε κόληκε ζέζε Σεισλεηαθνύ Λεηηνπξγνύ, 
Σεισλεία, επηθπξώλνληαη: 

Άληε Εήλσλνο (Π.Φ. 36331) 
Διεπζέξηνπ Διεπζεξίνπ (Π.Φ. 36416) 
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Εήλσλα Εήλσλνο (Π.Φ. 36509) 
Φίιηππνπ Θενδώξνπ (Π.Φ. 36510) 
Θεόδνπινπ Ησάλλνπ (Π.Φ. 36511) 
Άξηζηνπ Καξαθσηηά (Π.Φ. 36512) 
Ησάλλαο Κθνινύ (Π.Φ. 36514) 
Ξέληνπ Κνπκίδε (Π.Φ. 36515) 
Θενθάλε Νενθιένπο (Π.Φ. 36517) 
Δξκηόλεο Παληειή (Π.Φ. 36519) 
Βαιεληίλαο Παθίηε (Π.Φ. 36520) 
Δηξήλεο νιέα (Π.Φ. 36522) 
Υαξάιακπνπ ηπιηαλνύ (Π.Φ. 36523) 
Αιεμάλδξαο Υαγηάλλε (Π.Φ. 36524) 
αιώκεο Μηραήι (Π.Φ. 36530) 

Ο δηνξηζκόο κε δνθηκαζία ηεο θ. Ακβξνζίαο Βνζθνύ, από ηηο 3 επηεκβξίνπ 2018, ζηε κόληκε ζέζε Σεισλεηαθνύ 
Λεηηνπξγνύ, Σεισλεία, επηθπξώλεηαη. 

 (Π.Φ. 36532) 

Aριθμός 720  

ΑΦΤΠΖΡΔΣΖΔΗ 

Ζ θ. Μαξίλα Γ. Υξηζηνδνύινπ, κόληκνο Δπηζεσξεηήο, Φπιαθέο, αθππεξέηεζε από ηε δεκόζηα ππεξεζία, ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 53(1)(γ) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, από ηηο 7 επηεκβξίνπ 2020. 

 (Π.Φ. 20019) 

Ζ θ. Θενδώξα Γεκεηξίνπ, κόληκνο Βνεζόο Λεηηνπξγόο Αεξνπνξηθώλ Κηλήζεσλ, Σκήκα Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, 
αθππεξέηεζε από ηε δεκόζηα ππεξεζία, ζύκθσλα κε ην άξζξν 53(1)(γ) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 
έσο 2020, από ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2020. 

 (Π.Φ. 33416) 
 
 
 
Αριθμός 721 

ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΤΠΡΟΤ 

ΠΡΟΩΡΔ ΑΦΤΠΖΡΔΣΖΔΗ 

Από 31.8.2020 

Γιπθέξηνο Λενληίνπ, Αλώηεξνο Αζηπλόκνο              (Π.Φ.1518) 

 

Από 1.9.2020 

Υξίζηνο Γξάθνο, Αζηπλόκνο Β΄                               (Π.Φ.1285) (Δμεηδ.) 

 

Από 3.9.2020 

      Αλδξέαο Κνπζηνπκήο,  Βνεζόο Αξρεγόο                 (Π.Φ.1323) 

 

 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΠΡΟΩΡΖ ΑΦΤΠΖΡΔΣΖΖ 

Από 31.8.2020 

      Λεσλίδαο Λεσλίδνπ, Αζηπλόκνο Α΄                          (Π.Φ.1379) 
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Αριθμός 722 

ΚΔΝΗ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα κηα θελή κφληκε ζέζε Γηεπζπληή Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, 
Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο.  (Η ζέζε είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο).  Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:  
Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433.  ηε κηζζνδνζία πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο 
απμήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε λνκνζεζία.  Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ 
εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 

Αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (www.psc. 
gov.cy) ή κέζσ ηεο Κπβεξλεηηθήο Γηαδηθηπαθήο Γηφδνπ Αζθαιείαο (Αξηάδλε) (https://eservices. cyprus.gov.cy), κέρξη 
ηελ Παραζκεσή, 9 Οκηφβρίοσ 2020 και ώρα 14:00. 

2. χκθσλα κε ην ηζρχνλ ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα, έρνπλ σο εμήο: 

2. 1. Καθήκοντα και εσθύνες: 

(1) Τπεχζπλνο γηα- 

(α) Σνλ πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, δηνίθεζε, ζπληνληζκφ, επνπηεία θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο ή 
πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ· 

(β) ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ, κειεηψλ, επηζθνπήζεσλ, ηελ εηνηκαζία θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ 
θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

(2) Βνεζά ην Γεληθφ Γηεπζπληή ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ  Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, 
θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηεο Κπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ· 

(3) εθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

(1) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε νπνηνδήπνηε ζέκα, ή κέινο αλαγλσξηζκέλνπ ζψκαηνο 
επαγγεικαηηψλ ινγηζηψλ. 

(Σημ.:  Ο φξνο "παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο" θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν). 

(2) Γεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε ππεχζπλε ζέζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, απφ ηελ νπνία πεληαεηήο ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία ζε δηεπ-
ζπληηθά/επνπηηθά θαζήθνληα, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, θαζνδήγεζε, ζπληνληζκφ 
θαη έιεγρν εξγαζηψλ. 

(3) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλφηεηα θαη επζπθξηζία. 

(4) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη Αγγιηθήο γιψζζαο- 

εκεηψζεηο:  

(α) Eλφςεη Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 60/2011, ε θαηνρή ησλ 
γισζζψλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ 
απνδεθηψλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

Καηάλογος ησλ «Σεθκεξίσλ Γλψζεο Γισζζψλ» ππάξρεη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπη-

ηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (www.psc.gov.cy). 

(β) Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο - 

(i) ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην Διιεληθνχ 
ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαη 

(ii) νη νπνίνη, δπλάκεη ηνπ ΄Αξζξνπ 2.3 ηνπ πληάγκαηνο, επέιεμαλ λα αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή 
θνηλφηεηα, 

απαηηείηαη κφλν θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη ζα έρνπλ άξηζηε γλψζε ηεο 
Αγγιηθήο γιψζζαο. 

(5) Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ζα απνηειεί πιενλέθηεκα. 

3.  Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, δεδνκέλνπ φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο 

εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ΄ απηφ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2 ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, 
θαζφξηζε ηελ πην πάλσ ζέζε σο ζέζε πνπ ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη 
ζηε δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο. 

4.  χκθσλα κε ην άξζξν 31(β) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2020 "Καλέλαο δε δηνξίδεηαη ζηε 

δεκφζηα ππεξεζία, εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξφλσλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο 
Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο". 

894



 

5. Δπηζεκαίλεηαη φηη αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) πην πάλσ, κέρξη 
ηελ Παραζκεσή, 9 Οκηφβρίοσ 2020 και ώρα 14:00. 

Γηα λα πξνρσξήζεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγραμμένος 
τρήζηης ζηην Αριάδνη.  Η ηαπηνπνίεζε ησλ αηηεηψλ ζε Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν 
θέληξν δεν είναι απαραίηηηη.  

Ο αηηεηήο επηιέγεη ηε ζέζε γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη θαη ζπκπιεξψλεη ηα πεδία ηεο αίηεζεο.  Γηα ηελ επιηστή ππνβνιή 
ηεο αίηεζεο πρέπει λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα σποτρεφηικά πεδία. 

Η ορθή ζσμπλήρφζη ηης αίηηζης ζσνιζηά αποκλειζηική εσθύνη ηφν σπουηθίφν. 

ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηνλ αηηεηή λα ππνβάιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα 
πξνζφληα ή/θαη ηελ πείξα πνπ έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

Άηνκα πνπ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαη δελ κπνξνχλ άιισο πσο λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά 
αίηεζε κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ, λα απεπζχλνληαη γηα βνήζεηα ζην ηειέθσλν 22602571.   

6.  Αηηήζεηο απφ κέξνπο δεκφζησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε 

δεκνζίεπζε, κε  ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ  Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ. 

 (Φ. 15.21.001.014.001.001.017) 

 

 

Αριθμός 723 

ΚΔΝΗ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΙΟΤ 

Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηελ θελή κφληκε ζέζε Γηεπζπληή Σππνγξαθείνπ.  (Η ζέζε είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ 
θαη Πξναγσγήο). Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:  Α15:  €64.713,  67.333, 69.953,  72.573,  75.193,  77.813 θαη  Α16: 
€71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120 (πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο). ηε κηζζνδνζία πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδή-
πνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε λνκνζεζία.  Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, ζχκθσλα κε ην 
πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 

Αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (www.psc. 
gov.cy) ή κέζσ ηεο Κπβεξλεηηθήο Γηαδηθηπαθήο Γηφδνπ Αζθαιείαο (Αξηάδλε) (https://eservices. cyprus.gov.cy), κέρξη 
ηελ Παραζκεσή, 9 Οκηφβρίοσ 2020 και ώρα 14:00. 

2. χκθσλα κε ην ηζρχνλ ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα 

πξνζφληα, έρνπλ σο εμήο: 

2. 1. Καθήκοντα και εσθύνες: 

(α) Τπεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σππνγξαθείνπ. 

(β) πκβνπιεχεη πάλσ ζε ζέκαηα ηππνγξαθίαο, πξνκήζεηαο ράξηνπ θαη γξαθηθήο χιεο. 

(γ) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

(1) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα ή ζπλδπαζκφ 
ησλ ζεκάησλ απηψλ: 

Οηθνλνκηθά, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Ννκηθά (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Barrister-at-Law), 
Κιαζζηθέο Δπηζηήκεο, Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο, Γηεχζπλζε Σππνγξαθείνπ, Σππνγξαθία, 
Σερλνινγία Γξαθηθψλ Σερλψλ, Γξαθηθή Δπηθνηλσλία, Γξαθηθέο Σέρλεο, Γξαθηζηηθή, Μεραλνινγία, Ηιεθηξν-
ινγία. 

(Σημ.:  Ο φξνο "παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο" θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν). 

(2) Γεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε ππεχζπλε ζέζε, απφ ηελ νπνία πεληαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε 
επνπηηθά/δηνηθεηηθά θαζήθνληα πνπ λα πεξηιακβάλνπλ πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, θαζνδήγεζε, ζπληνληζκφ 
θαη έιεγρν εξγαζηψλ. 

(3) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δηεπζπληηθή, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλφηεηα θαη 
επζπθξηζία. 

(4) Άξηζηε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο θαη πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο 
γιψζζαο. 

εκεηψζεηο:  

(α) Eλφςεη Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 60/2011, ε θαηνρή ησλ 
γισζζψλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ 
απνδεθηψλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

Καηάλογος ησλ «Σεθκεξίσλ Γλψζεο Γισζζψλ» ππάξρεη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπη-

ηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (www.psc.gov.cy). 

895



 

(β) Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο - 

(i) ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην Διιεληθνχ 
ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαη 

(ii) νη νπνίνη, δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 2.3 ηνπ πληάγκαηνο, επέιεμαλ λα αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή θνηλφ-
ηεηα, 

απαηηείηαη κφλν θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη ζα έρνπλ άξηζηε γλψζε ηεο 
Αγγιηθήο γιψζζαο. 

(5) Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ ζπνπδέο δηάξθεηαο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ 
έηνπο ζε ζέκαηα ηππνγξαθίαο ή/θαη δηεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζηελ ηππνγξαθία, πέξαλ ηεο δεθαεηνχο 
απαηηνχκελεο ζηελ παξάγξαθν (2) πην πάλσ, απνηειεί πιενλέθηεκα. 

3.  Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, δεδνκέλνπ φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο 

εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2 ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2020, 
θαζφξηζε ηελ πην πάλσ ζέζε σο ζέζε πνπ ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη 
ζηε δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο. 

4.  χκθσλα κε ην άξζξν 31(β) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2020 "Καλέλαο δε δηνξίδεηαη ζηε 

δεκφζηα ππεξεζία, εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξφλσλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο 
Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο". 

5. Δπηζεκαίλεηαη φηη αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) πην πάλσ, κέρξη 
ηελ Παραζκεσή, 9 Οκηφβρίοσ 2020 και ώρα 14:00. 

Γηα λα πξνρσξήζεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγραμμένος 
τρήζηης ζηην Αριάδνη.  Η ηαπηνπνίεζε ησλ αηηεηψλ ζε Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν 
θέληξν δεν είναι απαραίηηηη.  

Ο αηηεηήο επηιέγεη ηε ζέζε γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη θαη ζπκπιεξψλεη ηα πεδία ηεο αίηεζεο.  Γηα ηελ επιηστή ππνβνιή 
ηεο αίηεζεο πρέπει λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα σποτρεφηικά πεδία. 

Η ορθή ζσμπλήρφζη ηης αίηηζης ζσνιζηά αποκλειζηική εσθύνη ηφν σπουηθίφν. 

ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηνλ αηηεηή λα ππνβάιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα 
πξνζφληα ή/θαη ηελ πείξα πνπ έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ. 

Άηνκα πνπ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαη δελ κπνξνχλ άιισο πσο λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά 
αίηεζε κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ, λα απεπζχλνληαη γηα βνήζεηα ζην ηειέθσλν 22602571.   

6.  Αηηήζεηο απφ κέξνπο δεκφζησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε 

δεκνζίεπζε, κε  ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ  Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ. 

 (Φ. 15.21.001.018.008.001.002) 

 

Αριθμός 724 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΝΔΟΛΑΙΑ 

ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΘΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ (ΚΛ. Α8) 

To Τπνπξγείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νενιαίαο αλαθνηλψλεη φηη, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί ηεο 
Ρχζκηζεο ηεο Απαζρφιεζεο Δξγνδνηνπκέλσλ Ανξίζηνπ θαη Δξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία 
Νφκνπ ηνπ 2016 (Ν. 70(Ι)/2016-εθεμήο ν Νφκνο), γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα απαζρφιεζε ελφο/κηαο (1) εξγνδνηνπ-
κέλνπ/εο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, γηα εθηέιεζε έξγνπ ηαθηήο πξνζεζκίαο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ έξγνπ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2021.  

Η αλάγθε αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ SELFIE Helper and Pedagogical Innovation Assistant 
(SHERPA) – ζπγρξεκαηνδφηεζε ERASMUS + Programme KA3 – Forward-Looking cooperation Projects in the Field of 
Education and Training (Call for proposals EACEA 36/2018). Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα βξνπλ πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν, ζηελ ηζηνζειίδα https://sherpa4selfie.eu/.  

Δθπαηδεπηηθφο Λεηηνπξγφο (Κι. Α8) 

(1) Απαηηνχκελα Πξνζφληα 

i) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ πνπ λα επηηξέπεη δηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή 
Τπεξεζία. 

ii) Πξφζθαηε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ (ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζεί ζρεηηθή βεβαίσζε 
εξγνδφηε/εξγνδνηψλ) ζε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηηο πην θάησ πεξηνρέο: 

i. Αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε  

ii. Γηνίθεζε θαη εγεζία 

iii. Γηδαθηηθή εκπεηξία εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

iv. Γηδαζθαιία θαη κάζεζε 
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iii) Πξφζθαηε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο ζπκκεηνρήο ζε Έξγν (ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζεί ζρεηηθή 
βεβαίσζε απφ ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ). 

iv) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηα θξηηήξηα ηεο Δπηηξνπήο 
Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, βι. εκεηψζεηο). 

v) Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ζε νπνηαδήπνηε πνηλή θπιάθηζεο γηα θαθνχξγεκα ή γηα αδίθεκα αηηκσηηθφ ή εζηθήο 
αηζρξφηεηαο.  

vi) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 

(2) Δπηπξφζζεηα πξνζφληα 

i) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο (ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Μάζηεξ) ζηελ Δπηζηήκε ησλ Παηδαγσγηθψλ ή Δθπαηδεπηηθή 
Σερλνινγία ή Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε ή Πιεξνθνξηθή. 

ii) Αλάπηπμε θαη ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ζέκαηα αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ 
εθπαίδεπζε, δηνίθεζε θαη εγεζία, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, δηδαζθαιία θαη κάζεζε.  

iii) Δξεπλεηηθή/δηδαθηηθή εκπεηξία πέξαλ ησλ έμη (6) κελψλ ζε έλα απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα: Αμηνπνίεζε ησλ 
ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, δηνίθεζε θαη εγεζία, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, δηδαζθαιία θαη κάζεζε. 

iv) Γηαρείξηζε έξγνπ γηα πεξίνδν πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο.  

v) Γηαρείξηζε πέξαλ ηνπ ελφο έξγνπ. 

vi) Γλψζε ζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηζηνζειίδαο (πρ Wordpress, Joomla, Drupal). 

Σα θαζήθνληα πνπ ζα εθηειεί απηφο/απηή πνπ ζα πξνζιεθζεί είλαη ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζην έξγν. 
Αλαιπηηθφηεξα, πεξηγξάθνληαη πην θάησ: 

(3) Καζήθνληα θαη Δπζχλεο 

i) πκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ησλ παθέησλ εξγαζίαο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ SHERPA ζχκθσλα κε ηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ έξγνπ (κειέηε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ζπγγξαθή εθζέζεσλ, ζπληνληζκφο θαη 
παξαθνινχζεζε πηινηηθήο εθαξκνγήο ζηα ζρνιεία, αμηνιφγεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, δηακνηξαζκφο ηνπ 
έξγνπ, δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, αλαθνξέο θαη εθζέζεηο πινπνίεζεο). 

ii) Δθπαηδεχζεηο ζε νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνληψλ. 

iii) Αλάπηπμε θαη δηάρπζε ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ. 

iv) πκκεηνρή θαη πινπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ην έξγν θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ 
εθπαίδεπζε. 

v) Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε εθαξκνγψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 

vi) πκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

(4) Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ (νη νπνίνη/εο ηθαλνπνηνχλ ηα Απαηηνχκελα Πξνζφληα) φπσο θαζνξίζηεθαλ απφ 
ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Αηηήζεσλ  

 

Δπηπξφζζεηα Πξνζφληα Μνλάδεο (0-20) Παξαηεξήζεηο 

i. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζηελ Δπηζηήκε 

ησλ Παηδαγσγηθψλ ή Δθπαηδεπηηθή 

Σερλνινγία ή Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε ή 

Πιεξνθνξηθή 

0-5 • Μάζηεξ: 2 

• Γηδαθηνξηθφ (θάηνρνο): 3 

Τπνβνιή ζηνηρείσλ: Να ππνβιεζεί πηζηνπνηεκέλν 
αληίγξαθν ηνπ/ησλ ηίηινπ/ησλ.  

ii. Αλάπηπμε θαη ζπγγξαθή 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ζέκαηα 

αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

δηνίθεζε θαη εγεζία, εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ, δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

0-5 • Μαζεζηαθνί ζρεδηαζκνί: 1 

• Παξνπζηάζεηο: 1 

• πγγξαθή βηβιηαξίσλ: 1 

• Φεθηαθφ πεξηερφκελν: 1 

• Άιιν πεξηερφκελν πνπ αθνξά ζε καζεηέο/ 

εθπαηδεπηηθνχο/ γνλείο: 1 

Τπνβνιή ζηνηρείσλ: Να ππνβιεζεί ην πιηθφ ή 
αλαθνξέο θαη πξφζβαζε ζε απηφ. 
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iii. Δξεπλεηηθή/δηδαθηηθή εκπεηξία πέξαλ 

ησλ έμη (6) κελψλ ζε έλα απφ ηα 

ζέκαηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε 

πξνθήξπμε (αμηνπνίεζεο ησλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, δηνίθεζε θαη εγεζία, 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ δηδαζθαιία θαη 

κάζεζε) 

0-3 • Παξνπζηάζεηο (ηνπιάρηζην 1 (κία)) ζε ζπλέδξηα: 1 

• Γεκνζηεχζεηο (ηνπιάρηζην 1 (κία)) ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 1 

• Γηδαζθαιία (δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 6 (έμη) 

ζπκπιεξσκέλσλ κελψλ): 1 

Τπνβνιή ζηνηρείσλ: Να ππνβιεζεί ην πιηθφ ή 
αλαθνξέο θαη πξφζβαζε ζε απηφ. 

iv. Γηαρείξηζε ελφο έξγνπ γηα πεξίνδν 

ίζεο ή πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο 

0-3 • Γηαρείξηζε έξγνπ πέξαλ ηνπ ελφο (≥1) έηνπο: 1 

• Γηαρείξηζε έξγνπ πέξαλ ησλ δχν (≥2) εηψλ: 1 

• Γηαρείξηζε έξγνπ πέξαλ ησλ ηξηψλ (≥3) εηψλ: 1  

Τπνβνιή ζηνηρείσλ: Να ππνβιεζεί βεβαίσζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ αηηεηή απφ ην ζπληνληζηή ηνπ 
έξγνπ ή άιιν αξκφδην θνξέα (κε αλαθνξά ζην ξφιν 
ηνπ αηηεηή), θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ/ησλ έξγνπ/σλ 
(ηίηινο, ρξνληθή πεξίνδνο (απφ-κέρξη), πιαίζην 
ρξεκαηνδφηεζεο, ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο, 
ζπληνληζηήο έξγνπ (ζε επίπεδν έξγνπ θαη ζε 
επίπεδν ρψξαο),  ηζηνζειίδα έξγνπ ή αλαθνξά ζε 
άιιν ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ). 

v. Γηαρείξηζε πέξαλ ηνπ ελφο έξγνπ  0-2 • Γηαρείξηζε κέρξη δχν (2) έξγσλ: 1 

• Γηαρείξηζε πέξαλ ησλ δχν (2) έξγσλ: 1 

Τπνβνιή ζηνηρείσλ: Να ππνβιεζεί βεβαίσζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ αηηεηή απφ ην ζπληνληζηή ηνπ 
έξγνπ ή άιιν αξκφδην θνξέα (κε αλαθνξά ζην ξφιν 
ηνπ αηηεηή), θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ/ησλ έξγνπ/σλ 
(ηίηινο, ρξνληθή πεξίνδνο (απφ-κέρξη), πιαίζην 
ρξεκαηνδφηεζεο, ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο, 
ζπληνληζηήο έξγνπ (ζε επίπεδν έξγνπ θαη ζε 
επίπεδν ρψξαο),  ηζηνζειίδα έξγνπ ή αλαθνξά ζε 
άιιν ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ). 

vi. Γλψζε ζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ηζηνζειίδαο (πρ Wordpress, Joomla, 

Drupal)  

0-2 • Γηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ: 2 

Τπνβνιή ζηνηρείσλ: Να ππνβιεζνχλ ζρεηηθά 
πηζηνπνηεηηθά/βεβαηψζεηο 
παξαθνινχζεζεο/ζπκκεηνρήο ή/θαη πξφζβαζεο ζε 
δξάζεηο/πξντφληα κε ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ 
ηε ζπκβνιή ηνπ ππνςεθίνπ 

εκεηψζεηο: 

1) Η βαζηθή ακνηβή ζα είλαη ζηελ αξρηθή βαζκίδα ηεο Κιίκαθαο Α8, κεησκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ πεξί 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2020 Νφκνπ θαη ηνπ ζρεηηθνχ Παξαξηήκαηνο-Μηζζνινγηθέο Κιίκαθεο ηνπ ππφ αλαθνξά 

Νφκνπ. ε απηή ζα πξνζηίζεηαη νπνηαδήπνηε εγθεθξηκέλε αχμεζε θαη ην ηηκαξηζκηθφ επίδνκα πνπ ζα ηζρχεη θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο απαζρφιεζεο. 

2) Ο εηήζηνο βαζηθφο κηζζφο αλέξρεηαη ζηηο €22,048, δειαδή ζηε κεησκέλε θιίκαθα εηζδνρήο ηεο θιίκαθαο Α8, 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, θαη ζε απηφλ πξνζηίζεληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο γεληθέο απμήζεηο θαη ην 

ηηκαξηζκηθφ επίδνκα.   

3) Με ηνλ φξν πξφζθαηε εκπεηξία, λνείηαη ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα ησλ επηά (7) ηειεπηαίσλ 

εηψλ. 

4) Θα κνξηνδνηείηαη ε θαηνρή ελφο κφλν κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, αλεμάξηεηα αλ ν ππνςήθηνο θαηέρεη 

πεξηζζφηεξνπο.  

5) Θα επηιεγεί ν πξψηνο ππνςήθηνο κε ηελ ςειφηεξε βαζκνινγία. 

6) ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ηφηε ζα δηελεξγεζεί θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνςεθνχλησλ. Η θιήξσζε ζα γίλεη  απφ 

ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ. 
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7) Ο φξνο «παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο» θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν.  

8) Σα επίπεδα γλψζεο γιψζζαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηζκέλα απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γεκφζηαο Τπεξεζίαο απνδεθηά ηεθκήξηα, φπσο απηά αλαιχνληαη ζηε ζειίδα:  

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument.  

Eλφςεη Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 60/2011, ε θαηνρή ησλ γισζζψλ ζην 
απαηηνχκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ απνδεθηψλ ηεθκεξίσλ είηε 
κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

9) Σα θαζήθνληα ηεο ζέζεο δπλαηφ λα ζπλεπάγνληαη απαζρφιεζε εθηφο ζπλεζηζκέλνπ σξαξίνπ ηεο Γεκφζηαο 

Τπεξεζίαο, ην ζχλνιν φκσο ησλ σξψλ εξγαζίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ σξψλ εξγαζίαο 

ηελ εβδνκάδα. 

10) Ο/Η αηηεηήο/αηηήηξηα ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη καδί κε ηελ έληππε αίηεζή ηνπ φια ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά/βεβαηψζεηο/ζηνηρεία σο απφδεημε ησλ πξνζφλησλ ηεο αίηεζήο ηνπ/ηεο. Σα πξσηφηππα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ γηα έιεγρν. 

11) ε πεξίπησζε κε ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηα πξνζφληα/ηίηινπο πνπ ζα δεισζνχλ ζηελ 

ειεθηξνληθή ή/θαη ζηελ έληππε αίηεζε, ζα ζεσξεζεί πσο ν/ε αηηεηήο/αηηήηξηα δελ θαηέρεη ην ζρεηηθφ 

απαηηνχκελν πξνζφλ ή πξνζφλ πνπ ζα απνηειεί θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ην πξνζφλ, δελ ζα 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη δελ ζα αμηνινγείηαη. 

12) Σν άηνκν πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ζχκβαζε απαζρφιεζεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

γηα ηφζε ρξνληθή δηάξθεηα φζε είλαη αλαγθαία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Η ζχκβαζε ηεξκαηίδεηαη 

απηνδηθαίσο ηεξνπκέλσλ ησλ πεξί Σεξκαηηζκνχ Απαζρνιήζεσλ Νφκνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία γηα ηελ 

νπνία πξνζιεθζνχλ λα εθηειέζνπλ παχεη λα πθίζηαηαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Η πεξίνδνο 

απαζρφιεζεο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζα είλαη γηα ρξνληθή πεξίνδν κέρξη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2021. Με ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ε εξγνδφηεζε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ηεξκαηίδεηαη απηνδηθαίσο ρσξίο θαηαβνιή απνδεκίσζεο ή ηελ ηήξεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο 

δηαηχπσζεο. εκεηψλεηαη φηη ε ζέζε δελ αλαλεψλεηαη θαη δελ θαζηζηά ζε θακία πεξίπησζε πξνυπεξεζία ή 

πξνυπφζεζε γηα νπνηαδήπνηε πξνθήξπμε κφληκεο ζέζεο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζε δχν κέξε, σο εμήο:  

(α) Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ειεθηξνληθή Αίηεζε «Αίηεζε γηα Απαζρφιεζε 
Δξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία γηα ζθνπνχο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ SELFIE 
Helper and Pedagogical Innovation Assistant - SHERPA», ε νπνία είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κχπξνπ (www.pi.ac.cy). Η αίηεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαηάιιεια, λα 
πεξηιακβάλνληαη ζε απηή κε αθξίβεηα φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα 
πηζηνπνηεηηθά ή άιια ηεθκήξηα. 

(β)  Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα εθηππψζνπλ ηελ ζπκπιεξσκέλε ειεθηξνληθή ηνπο Αίηεζε «Αίηεζε γηα 
Απαζρφιεζε Δξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία γηα ζθνπνχο ηνπ επξσπατθνχ 
έξγνπ SELFIE Helper and Pedagogical Innovation Assistant - SHERPA», λα ηελ ππνγξάςνπλ θαη καδί κε ηα 
απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά/ βεβαηψζεηο/ζηνηρεία, πξέπεη λα ηελ ππνβάινπλ ζε θιεηζηφ θάθειν ηδηνρείξσο ή λα 
ηελ απνζηείινπλ κε ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξάο, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ Κχπξνπ, ζηε 
δηεχζπλζε, Λεσθφξνο Μαθεδνλίαο 40, 2238 Λαηζηά, Λεπθσζία, κεηαμχ ησλ σξψλ 08:30-14:30. ην εμσηεξηθφ 
κέξνο ηνπ θαθέινπ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη «Αίηεζε γηα Απαζρφιεζε Δξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ 
Υξφλνπ γηα ζθνπνχο ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ SELFIE Helper and Pedagogical Innovation Assistant - 
SHERPA».  

 Σειεπηαία εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζε έληππε κνξθή, είλαη ε Παξαζθεπή, 2 Οθησβξίνπ 2020, ψξα 

14:30. 

 Σειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ, είλαη ε Παξαζθεπή, 2 Οθησβξίνπ 2020, ε ψξα 14:30. 

 Σνλίδεηαη φηη  εθπξφζεζκεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο.  

 Αηηήζεηο νη νπνίεο δελ ππνβάιινληαη φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ (ζε δχν κέξε: ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή) 

ζα απνξξίπηνληαη θαη δελ ζα εμεηάδνληαη. 

 Αηηήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη πιήξσο θαη νξζψο ζπκπιεξσκέλεο, δελ είλαη ππνγξακκέλεο θαη δελ ζπλνδεχνληαη απφ 

φια ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά, ζα απνξξίπηνληαη θαη δελ ζα εμεηάδνληαη. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα 22402323/308 ή ζηηο 
ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο kanaris.n@cyearn.pi.ac.cy ή demosthenous.e@cyearn.pi.ac.cy. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηειέθσλν 22402351 ή ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε magos.m@cyearn.pi.ac.cy. 
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Αριθμός 725 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΡΗΧΝ (3) ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ 

Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηξεηο (3) θελέο ζέζεηο Ηαηξηθψλ Λεηηνπξγψλ, γηα ηνλ Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ 
Τπεξεζηψλ Τγείαο, γηα ηηο πην θάησ Δηδηθφηεηεο: 

1. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΑ (1 ζέζε γηα ην Γ.Ν. Λεκεζνχ) 

2. ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΑ (1 ζέζε γηα ην Γ.Ν. Λεκεζνχ) 

3. ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΑ (1 ζέζε γηα ην Γ.Ν. Λεκεζνχ) 

Α. Διθπζηηθφ παθέην απνιαβψλ, επηδνκάησλ θαη άιισλ σθειεκάησλ εξγαδνκέλσλ: 

(α) Οη πην πάλσ ζέζεηο είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ. Ο εηήζηνο κηζζφο είλαη €57.696 πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζε 
δεθαηξείο (13) ηζφπνζεο δφζεηο, δψδεθα απφ απηέο ζην ηέινο θάζε κήλα θαη ε δέθαηε ηξίηε δφζε αλαινγεί 
ζην δέθαην ηξίην κηζζφ. 

(β) Μηζζνδνηηθή αχμεζε θάζε ηξία (3) ρξφληα φπσο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 
Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

(γ) Γίλεηαη θίλεηξν 15% αχμεζε επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ. 

(δ) Ακνηβή ζρεηηδφκελε κε ηελ απφδνζε πνπ ζα απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(ε) Ο Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο αλαιφγσο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, απνδεκηψλεηαη επηπξφζζεηα γηα ηηο εθεκεξίεο. 

(ζη) Παξέρεηαη ππεξσξηαθή ακνηβή ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο 
εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(δ) Δπθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

(ε) Ζ εηήζηα άδεηα αλάπαπζεο παξαρσξείηαη κε πιήξεηο απνιαβέο. Γηα ζπλερή ππεξεζία κέρξη 10 ρξφληα, ν 
εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη 20 εξγάζηκεο κέξεο θαηά έηνο ζε πεξίπησζε πελζήκεξεο εβδνκάδαο εξγαζίαο, θαη 
24 εξγάζηκεο κέξεο ζε πεξίπησζε εμαήκεξεο εβδνκάδαο εξγαζίαο. Γηα ζπλερή ππεξεζία άλσ ησλ 10 
ρξφλσλ, ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη 25 εξγάζηκεο κέξεο γηα πελζήκεξε εβδνκάδα εξγαζίαο θάζε έηνο, θαη 30 
εξγάζηκεο κέξεο γηα εμαήκεξε εβδνκάδα εξγαζίαο. 

(ζ) Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ πξνθαηαβνιηθά ηελ άδεηα πνπ δηθαηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν 
εκεξνινγηαθφ έηνο. 

(η) Παξέρεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ άδεηα κεηξφηεηαο ζηηο εξγαδφκελεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πεξί 
Πξνζηαζίαο Μεηξφηεηαο Νφκν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

(ηα) Παξέρεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ γνληθή άδεηα γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ 
πεξί Γνληθήο Άδεηαο Νφκν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

(ηβ) Ο θάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη ζπλνιηθή άδεηα αζζελείαο 12 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ αλά έηνο. Γηα θάζε 
κέξα άδεηα αζζελείαο θαηαβάιινληαη ζηνλ εξγαδφκελν πιήξεηο απνιαβέο. 

(ηγ) Οη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθή άδεηα γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο 
επζχλεο ηεο ζέζεο. 

(ηδ) εκείσζε: Δπηπξφζζεηα ηζρχεη ρέδην Κηλήηξσλ βάζεη ηνπ νπνίνπ νη Δηδηθνί Ηαηξνί ακείβνληαη κε επίδνκα 
θηλήηξνπ ζπλδεδεκέλν κε ηα έζνδα ηνπ Οξγαληζκνχ. Με βάζε ην ηζρχνλ ρέδην Κηλήηξσλ, νη Δηδηθνί Ηαηξνί 
ακείβνληαη κε νξηδφληην κεληαίν επίδνκα €1850, θαη επηπξφζζεην θάζεην επίδνκα αλάινγα κε ηα έζνδα ηνπ 
Οξγαληζκνχ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Κιηληθήο πνπ αλήθεη ν θάζε Δηδηθφο Ηαηξφο. Σν ρέδην 
Κηλήηξσλ ζα επαλαμηνινγείηαη πεξηνδηθά. 

Β. Καζήθνληα θαη επζχλεο: 

(α) Δθηειεί θαζήθνληα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΟΚΤπΤ. 

(β) Σεξεί θαη ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εξγαζία πνπ επηηειεί. 

(γ) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ θαζήθνληά ηνπ αλαηεζνχλ. 

       Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο Ννκνζεηηθέο/Καλνληζηηθέο, Γεληθέο 
ή Δηδηθέο Γηαηάμεηο, Οδεγίεο, Δγθπθιίνπο θαη Πξαθηηθέο, φπσο απηέο εθαξκφδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ.  

Γ. Απαηηνχκελα Πξνζφληα: 

(α)   Δγγεγξακκέλνο/ε ζην Μεηξψν Ηαηξψλ Κχπξνπ ή ζε άιιε ρψξα κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(β)  Οη ελδηαθεξφκελνη λα είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ εηδηθφηεηαο ή/θαη εμεηδίθεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί 
Δγγξαθήο Ηαηξψλ Νφκν.   

(γ)    Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 

(δ)   Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο. 

Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο ζην 
απαηηνχκελν επίπεδν, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ. 
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Γ. Γηάξθεηα Απαζρφιεζεο: 

(1) Ζ απαζρφιεζε ζα είλαη γηα ηξηεηή ζεηεία, ππφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο πξνηχπνπ ζπκβνιαίνπ, ην 
νπνίν ζα κεηαηξέπεηαη ζε Ανξίζηνπ Υξφλνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δξγνδνηνπκέλσλ κε 
Δξγαζία Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (Απαγφξεπζε Γπζκελνχο Μεηαρείξηζεο) Νφκνπ θαη ησλ πξνλνηψλ ησλ «νη πεξί 
Ίδξπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017». 

(2) Οη πξψηνη δεθανθηψ (18) κήλεο ππεξεζίαο ζεσξνχληαη σο δνθηκαζηηθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν 
Οξγαληζκφο επηθπιάζζεη πιήξσο ην δηθαίσκά ηνπ λα ηεξκαηίζεη ην ζπκβφιαην θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, 
ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

(3) Ζ απαζρφιεζε κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί νπνηεδήπνηε είηε απφ ηνλ εξγνδφηε είηε απφ ηνλ εξγνδνηνχκελν, 
αθνχ δνζεί ε αλαγθαία πξνεηδνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί Σεξκαηηζκνχ Απαζρνιήζεσο Νφκνπο. 

(4) ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία γηα ηελ νπνία έγηλε ε πξφζιεςε παχζεη λα πθίζηαηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο απαζρφιεζεο, απηή ζα ηεξκαηίδεηαη απηνδηθαίσο. 

(5) Ζ πεξίνδνο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ άδεηα πνπ θεξδίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. 

(6) Σν θαλνληθφ σξάξην (ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εξγαζίαο) ελδέρεηαη λα κελ είλαη ζηαζεξφ, αιιά λα 
θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ρσξίο λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηηο 37.5 ψξεο ηελ 
εβδνκάδα. 

Δ. Γεληθέο Πξνυπνζέζεηο Γηνξηζκνχ: 

(1) Καλέλαο δελ δηνξίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ, εθηφο εάλ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

     Ννείηαη φηη, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ 
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιεη αίηεζε γηα δηνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ «νη πεξί Ίδξπζεο ηνπ 
Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017», φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα δηνξηζηεί: 

(i) Με ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή 

(ii) πάλσ ζε κφληκε βάζε, αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηε δεκφζηα ππεξεζία ή ηνλ 
Οξγαληζκφ κε ζχκβαζε γηα πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα (4) έηε. 

(2) Καλέλαο δε δηνξίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ 
δεθαεπηά (17) εηψλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο. 

(3) Ζ θξίζε επί ηεο αμίαο ησλ ππνςεθίσλ κπνξεί λα απαηηήζεη απφ απηνχο λα πξνζέιζνπλ ζε πξνθνξηθή ή/θαη 
γξαπηή εμέηαζε. 

(4) Ηαηξηθνί Λεηηνπξγνί νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηνλ ΟΚΤπΤ, είηε κέζσ ζπκβνιαίνπ είηε κέζσ απνζπάζεψο ηνπο 
απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, δελ κπνξνχλ λα αηηεζνχλ γηα ηελ ίδηα εηδηθφηεηα/εμεηδίθεπζε ηελ νπνία θαηέρνπλ 
ζηελ παξνχζα θάζε. 

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, σο πξνο ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ζα εθαξκφδνληαη «νη πεξί Ίδξπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ 
Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017», φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη. ε πεξίπησζε πνπ 
νπνηνδήπνηε δήηεκα δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Καλνληζκνχο, ζα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνληεο Δζσηεξηθνί 
Καλνληζκνί ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Ε. Πιενλέθηεκα: 

Γηεηήο πείξα ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ζεσξείηαη πιενλέθηεκα. 

Ζ. εκείσζε: 

     χκθσλα κε ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2020 ε θιίκαθα κηζζνδνζίαο αλαβαζκίζηεθε απφ Κι. Α11 (4ε 
βαζκίδα) ζε Κι. Α13 θαη Α15. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 18(1)(α)(iii) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (Απνιαβέο, 
Δπηδφκαηα θαη άιια Οηθνλνκηθά Χθειήκαηα ησλ Γεκφζησλ Τπαιιήισλ) Καλνληζκψλ εθφζνλ ππάξρεη ππάιιεινο κε 
βαζηθή ακνηβή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο επέθηαζεο πξνο ηα θάησ ηεο λέαο θιίκαθαο ηεο ζέζεο ηνπ, ε βαζηθή 
ακνηβή νπνηνπδήπνηε λένπ ππαιιήινπ πνπ πξνζιακβάλεηαη θαζνξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ππεξέρεη 
κηζζνινγηθά απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ήδε θαηέρεη ηε ζέζε απηή, θαη ν λένο απηφο ππάιιεινο αξρίδεη λα θεξδίδεη 
πξνζαχμεζε θάζε έμη κήλεο απαζρφιεζεο, κέρξη λα θζάζεη ηελ αξρηθή βαζηθή ακνηβή ηεο λέαο θιίκαθαο. Δπίζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, θαηά ηα δχν πξψηα έηε ηεο απαζρφιεζεο, ε κηζζνδνζία 
δελ κπνξεί λα είλαη ςειφηεξε απφ ηε κεησκέλε θιίκαθα εηζδνρήο Ηαηξηθνχ Λεηηνπξγνχ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 
εξγνδνηνχκελνπο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

Θ. Τπνβνιή Αηηήζεσλ: 

(α) Όιεο νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εηδηθφ έληππν πνπ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ΟΚΤπΤ, https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή 
απνηεηλφκελνη ζηνλ Οξγαληζκφ ζηα ηειέθσλα, 22605475, 22605670. Οη αηηεηέο, ζα πξέπεη λα 
απεπζχλνληαη ζηνλ “Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Ο.Κ.Τπ.Τ.)” θαη λα αλαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο 
ζέζεο Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, θαη ηελ εηδηθφηεηα ηνπο ή/θαη ηελ εμεηδίθεπζε, γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε 
αίηεζε. 

(β) Όιεο νη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαηάιιεια θαη λα πεξηέρνληαη ζε απηέο κε αθξίβεηα, φια ηα 
δεηνχκελα ζηνηρεία θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά, δειαδή, αληίγξαθα ησλ 
απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ ή άιισλ πξνζφλησλ πνπ πξνλννχληαη 
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ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν Γ, πεξηιακβαλφκελσλ θαη βεβαηψζεσλ απαζρφιεζεο εθεί φπνπ απαηηείηαη πείξα 
θαη ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ απφ πξνεγνχκελνπο εξγνδφηεο. 

(γ)  Όιεο νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηα Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο 
κεηαμχ ησλ σξψλ 8:30 - 14:30 ζηε δηεχζπλζε: Γσλία Πξνδξφκνπ 1 θαη Υείισλνο 17, 3νο φξνθνο, Κηίξην 
Τπνπξγείνπ Τγείαο, 1449 Λεπθσζία, έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο ή λα απνζηαινχλ κέζσ ηνπ 
Σαρπδξνκείνπ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κε έλδεημε: Γεληθφ Γηεπζπληή, Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ 
Τγείαο, Σ.Θ. 25087, 1306 Λεπθσζία. 

     Ζ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζα είλαη ε 9ε Οθησβξίνπ 2020 θαη ψξα 14.30 (ζα ιεθζεί ππφςε ε 
εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο ζθξαγίδαο φπνπ εθαξκφδεηαη). 

     Αηηήζεηο πνπ δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο θαη δελ πξνζθνκίδνπλ ηηο θαηάιιειεο βεβαηψζεηο νη νπνίεο 
αθνξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

     εκεηψλεηαη φηη, πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, ν ηαηξφο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη θαη λα 
πξνζθνκίζεη πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο εγγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν Ηαηξψλ Κχπξνπ θαη 
αληίγξαθν ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηφο ηνπ απφ ηνλ Παγθχπξην Ηαηξηθφ χιινγν. 

 
 
 
Αριθμός 726 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΗΑ (1) ΚΔΝΖ ΘΔΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα κία (1) θελή ζέζε Λεηηνπξγνχ Δμσζσκαηηθήο Κπθινθνξίαο γηα ην Γ.Ν. 
Λεπθσζίαο, ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

Ζ πην πάλσ ζέζε είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ. Ο εηήζηνο κηζζφο είλαη €26.541,66 πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζε δεθαηξείο 
(13) ηζφπνζεο δφζεηο, δψδεθα απφ απηέο ζην ηέινο θάζε κήλα θαη ε δέθαηε ηξίηε δφζε αλαινγεί ζην δέθαην ηξίην κηζζφ 
θαη κηζζνδνηηθή αχμεζε θάζε ηξία (3) ρξφληα φπσο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ 
Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

Α. Καζήθνληα θαη επζχλεο: 

1. Τπεχζπλνο γηα ηε ρξήζε: 

(α) Μεραλεκάησλ εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο ζε εγρεηξήζεηο αλνηθηήο θαξδηάο θαη άιισλ κεραλεκάησλ 
ππνζηήξημεο αξηζηεξήο θνηιίαο (IABP - LVAD). 

(β) Μεραλεκάησλ απηνκεηάγγηζεο (auto transfusion) ηεο Καξδην-Θσξαθνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο. 

(γ) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο Ννκνζεηηθέο/Καλνληζηηθέο, Γεληθέο 
ή Δηδηθέο Γηαηάμεηο, Οδεγίεο, Δγθπθιίνπο θαη Πξαθηηθέο, φπσο απηέο εθαξκφδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ. 

Β. Απαηηνχκελα Πξνζφληα: 

(α) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζηελ Δμσζσκαηηθή Κπθινθνξία αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ 
ζχλδεζκν ηεο ρψξαο έθδνζήο ηνπ γηα άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο (Perfusion Society) φζνλ αθνξά ρψξεο κέιε 
ηνπ Δπξσπατθνχ πλδέζκνπ Δηδηθψλ Δμσζσκαηηθήο Κπθινθνξίαο (European Board of Cardiovascular 
Perfusion - EBCP) ή, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, άιινπ αληίζηνηρνπ πλδέζκνπ Δμσζσκαηηθήο Κπθινθνξίαο. 

(εκ.: Ο φξνο «Παλεπηζηεκηαθφ Γίπισκα ή Σίηινο» θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν). 

(β) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 

(γ) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

Ζ θαηνρή ησλ γισζζψλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ 
απνδεθηψλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (απνδεθηά 
ηεθκήξηα ζηελ ηζηνζειίδα Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο). 

Γ. Γηάξθεηα Απαζρφιεζεο: 

(1) Ζ απαζρφιεζε ζα είλαη γηα ηξηεηή ζεηεία, ππφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο πξνηχπνπ ζπκβνιαίνπ, ην 
νπνίν ζα κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δξγνδνηνπκέλσλ κε Δξγαζία 
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (Απαγφξεπζε Γπζκελνχο Μεηαρείξηζεο) Νφκνπ θαη ησλ πξνλνηψλ ησλ «νη πεξί Ίδξπζεο 
ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017». 

(2) Οη πξψηνη δεθανθηψ (18) κήλεο ππεξεζίαο ζεσξνχληαη σο δνθηκαζηηθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν 
Οξγαληζκφο επηθπιάζζεη πιήξσο ην δηθαίσκά ηνπ λα ηεξκαηίζεη ην ζπκβφιαην θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, 
ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

(3) Ζ απαζρφιεζε κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί νπνηεδήπνηε είηε απφ ηνλ εξγνδφηε είηε απφ ηνλ εξγνδνηνχκελν, 
αθνχ δνζεί ε αλαγθαία πξνεηδνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί Σεξκαηηζκνχ Απαζρνιήζεσο Νφκνπο. 

(4) ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία γηα ηελ νπνία έγηλε ε πξφζιεςε παχζεη λα πθίζηαηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο απαζρφιεζεο, απηή ζα ηεξκαηίδεηαη απηνδηθαίσο. 

(5) Ζ πεξίνδνο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ άδεηα πνπ θεξδίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. 

(6) Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ, δπλαηφλ λα εξγάδεηαη θαη εθηφο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ σξαξίνπ 
εξγαζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. 
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Γ. Γεληθέο Πξνυπνζέζεηο Γηνξηζκνχ: 

(1) Καλέλαο δελ δηνξίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ, εθηφο εάλ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

Ννείηαη φηη, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ 
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιεη αίηεζε γηα δηνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ «νη πεξί Ίδξπζεο ηνπ 
Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί ) Καλνληζκνί ηνπ 2017», φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα δηνξηζηεί: 

(i) Με ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή 

(ii) πάλσ ζε κφληκε βάζε, αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηε δεκφζηα ππεξεζία ή ηνλ 
Οξγαληζκφ κε ζχκβαζε γηα πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα (4) έηε. 

(2) Καλέλαο δε δηνξίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ 
δεθαεπηά (17) εηψλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο. 

(3) Ζ θξίζε επί ηεο αμίαο ησλ ππνςεθίσλ κπνξεί λα απαηηήζεη απφ απηνχο λα πξνζέιζνπλ ζε πξνθνξηθή ή/θαη 
γξαπηή εμέηαζε. 

Πέξαλ ησλ πην πάλσ, σο πξνο ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ζα εθαξκφδνληαη «νη πεξί Ίδξπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ 
Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017», φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη. ε πεξίπησζε πνπ 
νπνηνδήπνηε δήηεκα δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Καλνληζκνχο, ζα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνληεο Δζσηεξηθνί 
Καλνληζκνί ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Δ. Πιενλέθηεκα: 

Γηεηήο πείξα ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ζεσξείηαη πιενλέθηεκα. 

Ε. Τπνβνιή Αηηήζεσλ: 

(α) Όιεο νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εηδηθφ έληππν πνπ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ ΟΚΤπΤ, https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή απνηεηλφκελνη ζηνλ 
Οξγαληζκφ ζηα ηειέθσλα, 22605670, 22605475. Οη αηηεηέο, ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ «Οξγαληζκφ 
Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Ο.Κ.Τπ.Τ.)» θαη λα αλαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο ζέζεο «Λεηηνπξγφο Δμσζσκαηηθήο 
Κπθινθνξίαο», γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε. 

(β) Όιεο νη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαηάιιεια θαη λα πεξηέρνληαη ζε απηέο κε αθξίβεηα, φια ηα 
δεηνχκελα ζηνηρεία θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά, δειαδή, αληίγξαθα ησλ απαηηνχκελσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ ή άιισλ πξνζφλησλ πνπ πξνλννχληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν Β, πεξηιακβαλφκελσλ θαη βεβαηψζεσλ απαζρφιεζεο εθεί φπνπ απαηηείηαη πείξα, θαη ζπζηαηηθψλ 
επηζηνιψλ απφ πξνεγνχκελνπο εξγνδφηεο. 

(γ) Όιεο νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηα Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο κεηαμχ 
ησλ σξψλ 8:30 - 14:30 ζηε δηεχζπλζε: Γσλία Πξνδξφκνπ 1 θαη Υείισλνο 17, 3

νο
 φξνθνο, Κηίξην Τπνπξγείνπ

Τγείαο, 1449 Λεπθσζία, έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο ή λα απνζηαινχλ κέζσ ηνπ Σαρπδξνκείνπ, κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή κε έλδεημε: Γεληθφ Γηεπζπληή, Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, Σ.Θ. 25087, 1306 Λεπθσζία. 

Ζ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζα είλαη ε 9
ε
 Οθησβξίνπ 2020 θαη ψξα 14.30 (ζα ιεθζεί ππφςε ε

εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο ζθξαγίδαο φπνπ εθαξκφδεηαη). 

     Αηηήζεηο πνπ δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο θαη δελ πξνζθνκίδνπλ ηηο θαηάιιειεο βεβαηψζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ 
ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

Αριθμός 727 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΤΟ (2) ΚΔΝΧΝ ΘΔΔΧΝ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 

Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα δχν (2) θελέο ζέζεηο Δξγνζεξαπεπηή, ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ 
Τγείαο. 

Ζ   πην πάλσ ζέζε είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ. Ο εηήζηνο κηζζφο είλαη €26.541,66 πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζε δεθαηξείο 
(13) ηζφπνζεο δφζεηο, δψδεθα απφ απηέο ζην ηέινο θάζε κήλα θαη ε δέθαηε ηξίηε δφζε αλαινγεί ζην δέθαην ηξίην κηζζφ 
θαη κηζζνδνηηθή αχμεζε θάζε ηξία (3) ρξφληα φπσο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ 
Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

Α. Καζήθνληα θαη επζχλεο: 

(α)   Αμηνινγεί θαη εθαξκφδεη εξγνζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο θαη πξνζθέξεη Τπεξεζίεο Δξγνζεξαπείαο ζε άηνκα, 
νκάδεο αηφκσλ, θαη νηθνγέλεηεο πνπ πξνζέξρνληαη ή παξαπέκπνληαη ζε απηφλ. 

(β)   Οξγαλψλεη πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα Δξγνζεξαπείαο ζηνπο ηνκείο ηεο Πξφιεςεο, Θεξαπείαο θαη Απνθαηά-
ζηαζεο. 

(γ)   Δθπαηδεχεη ή/θαη ζπκβνπιεχεη άιινπο ιεηηνπξγνχο εληφο ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο ή άιισλ Τπεξεζηψλ, 
θαη δίλεη δηαιέμεηο ζε επαγγεικαηίεο θαη ην θνηλφ. 

(δ)   Τπνβάιιεη ηηο απαηηνχκελεο εθζέζεηο ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 
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(ε)   Δπνπηεχεη, θαζνδεγεί θαη εθπαηδεχεη ηνπο Βνεζνχο Δξγνζεξαπεπηέο θαη ηπρφλ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ 
Σκήκαηνο Δξγνζεξαπείαο. 

(ζη) πκκεηέρεη ζηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ Δξγνζεξαπείαο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ. 

(δ)   Τπεχζπλνο γηα ηε δηαθχιαμε, ηνλ έιεγρν γηα ηελ θαηάιιειε ρξήζε ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ. 

(ε)   Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ ζπλαθή κε ηα πην πάλσ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο Ννκνζεηηθέο/Καλνληζηηθέο, Γεληθέο 
ή Δηδηθέο Γηαηάμεηο, Οδεγίεο, Δγθπθιίνπο θαη Πξαθηηθέο, φπσο απηέο εθαξκφδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ. 

Β. Απαηηνχκελα Πξνζφληα: 

(α) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζηελ Δξγνζεξαπεία. 

(β) Δγγξαθή ζην Μεηξψν Δγγεγξακκέλσλ Δξγνζεξαπεπηψλ θαη Πηζηνπνηεηηθφ Άδεηαο Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

(γ) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 

(δ) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο. 

Ζ θαηνρή ησλ γισζζψλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ 
απνδεθηψλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (απνδεθηά ηεθκήξηα 
ζηελ ηζηνζειίδα Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο). 

Γ. Γηάξθεηα Απαζρφιεζεο: 

(1) Ζ απαζρφιεζε ζα είλαη γηα ηξηεηή ζεηεία, ππφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο πξνηχπνπ ζπκβνιαίνπ, ην 
νπνίν ζα κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δξγνδνηνπκέλσλ κε Δξγαζία 
Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (Απαγφξεπζε Γπζκελνχο Μεηαρείξηζεο) Νφκνπ θαη ησλ πξνλνηψλ ησλ «νη πεξί Ίδξπζεο 
ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017». 

(2) Οη πξψηνη δεθανθηψ (18) κήλεο ππεξεζίαο ζεσξνχληαη σο δνθηκαζηηθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν 
Οξγαληζκφο επηθπιάζζεη πιήξσο ην δηθαίσκά ηνπ λα ηεξκαηίζεη ην ζπκβφιαην θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, 
ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ή ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

(3) Ζ απαζρφιεζε κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί νπνηεδήπνηε είηε απφ ηνλ εξγνδφηε είηε απφ ηνλ εξγνδνηνχκελν, 
αθνχ δνζεί ε αλαγθαία πξνεηδνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί Σεξκαηηζκνχ Απαζρνιήζεσο Νφκνπο. 

(4) ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία γηα ηελ νπνία έγηλε ε πξφζιεςε παχζεη λα πθίζηαηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο απαζρφιεζεο, απηή ζα ηεξκαηίδεηαη απηνδηθαίσο. 

(5) Ζ πεξίνδνο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ άδεηα πνπ θεξδίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. 

(6) Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ, δπλαηφλ λα εξγάδεηαη θαη εθηφο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ σξαξίνπ 
εξγαζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

Γ. Γεληθέο Πξνυπνζέζεηο Γηνξηζκνχ: 

(1) Καλέλαο δελ δηνξίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ, εθηφο εάλ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

     Ννείηαη φηη, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ 
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιεη αίηεζε γηα δηνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ «νη πεξί Ίδξπζεο ηνπ 
Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί ) Καλνληζκνί ηνπ 2017», φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα δηνξηζηεί: 

(i) Με ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή 

(ii) πάλσ ζε κφληκε βάζε, αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηε δεκφζηα ππεξεζία ή ηνλ 
Οξγαληζκφ κε ζχκβαζε γηα πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα (4) έηε. 

(2) Καλέλαο δελ δηνξίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ 
δεθαεπηά (17) εηψλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο. 

(3) Ζ θξίζε επί ηεο αμίαο ησλ ππνςεθίσλ κπνξεί λα απαηηήζεη απφ απηνχο λα πξνζέιζνπλ ζε πξνθνξηθή ή/θαη 
γξαπηή εμέηαζε. 

   Πέξαλ ησλ πην πάλσ, σο πξνο ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ζα εθαξκφδνληαη «νη πεξί Ίδξπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ 
Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017», φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη. ε πεξίπησζε πνπ 
νπνηνδήπνηε δήηεκα δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Καλνληζκνχο, ζα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνληεο Δζσηεξηθνί 
Καλνληζκνί ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Δ. εκείσζε: 

χκθσλα κε ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ην  2020  ε  θιίκαθα  κηζζνδνζίαο  αλαβαζκίζηεθε απφ  Κι.  Α5 
(2ε βαζκίδα) ζε Κι. Α8, Α10 θαη Α11. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 18(1)(α)(iii) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 
(Απνιαβέο, Δπηδφκαηα θαη άιια Οηθνλνκηθά Χθειήκαηα ησλ Γεκφζησλ Τπαιιήισλ) Καλνληζκψλ εθφζνλ ππάξρεη 
ππάιιεινο κε βαζηθή ακνηβή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο επέθηαζεο πξνο ηα θάησ ηεο λέαο θιίκαθαο ηεο ζέζεο ηνπ, 
ε βαζηθή ακνηβή νπνηνπδήπνηε λένπ ππαιιήινπ πνπ πξνζιακβάλεηαη θαζνξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 
ππεξέρεη κηζζνινγηθά απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ήδε θαηέρεη ηε ζέζε απηή, θαη ν λένο απηφο ππάιιεινο αξρίδεη λα 
θεξδίδεη πξνζαχμεζε θάζε έμη κήλεο απαζρφιεζεο, κέρξη λα θζάζεη ηελ αξρηθή βαζηθή ακνηβή ηεο λέαο θιίκαθαο. 
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Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, θαηά ηα δχν πξψηα έηε ηεο απαζρφιεζεο, ε 
κηζζνδνζία δελ κπνξεί λα είλαη ςειφηεξε απφ ηε κεησκέλε θιίκαθα εηζδνρήο Δξγνζεξαπεπηή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 
εξγνδνηνχκελνπο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο.  

Σ. Τπνβνιή Αηηήζεσλ: 

(α) Όιεο νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εηδηθφ έληππν πνπ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ ΟΚΤπΤ, https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή απνηεηλφκελνη ζηνλ 
Οξγαληζκφ ζηα ηειέθσλα, 22605670, 22605475. Οη αηηεηέο, ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ «Οξγαληζκφ 
Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Ο.Κ.Τπ.Τ.)» θαη λα αλαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο ζέζεο, γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε 
αίηεζε. 

(β) Όιεο νη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαηάιιεια θαη λα πεξηέρνληαη ζε απηέο κε αθξίβεηα, φια ηα 
δεηνχκελα ζηνηρεία θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά, δειαδή, αληίγξαθα ησλ απαηηνχκελσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ ή άιισλ πξνζφλησλ πνπ πξνλννχληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν Β, πεξηιακβαλφκελσλ θαη βεβαηψζεσλ απαζρφιεζεο εθεί φπνπ απαηηείηαη πείξα θαη ζπζηαηηθψλ 
επηζηνιψλ απφ πξνεγνχκελνπο εξγνδφηεο. 

(γ) Όιεο νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηα Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο κεηαμχ 

ησλ σξψλ 8:30 - 14:30 ζηε δηεχζπλζε: Γσλία Πξνδξφκνπ 1 θαη Υείισλνο 17, 3
νο

 φξνθνο, Κηίξην Τπνπξγείνπ 
Τγείαο, 1449 Λεπθσζία, έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο ή λα απνζηαινχλ κέζσ ηνπ Σαρπδξνκείνπ, κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή κε έλδεημε: Γεληθφ Γηεπζπληή, Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, Σ.Θ. 25087, 1306 Λεπθσζία. 

Ζ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζα είλαη ε 9
ε
 Οθησβξίνπ 2020 θαη ψξα 14.30 (ζα ιεθζεί ππφςε ε

εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο ζθξαγίδαο φπνπ εθαξκφδεηαη). 

     Αηηήζεηο πνπ δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο, είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ πξνζθνκίδνπλ ηηο θαηάιιειεο βεβαηψζεηο 
νη νπνίεο αθνξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΑΗΣΖΔΧΝ 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

  Κξηηήξην Α / ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ = Βαξχηεηα 1/3 

1 

Μεηαβαζηθή Δθπαίδεπζε 

Μεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα εξγνζεξαπείαο = 0,5 βαζκφο 

Μεηαπηπρηαθφ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο = 1 βαζκφο  

Γηδαθηνξηθφ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο = 2 βαζκνί  

Μεηαπηπρηαθφ ζπλαθέο κε Δπαγγέικαηα Τγείαο= 0,5 βαζκφο  

Γηδαθηνξηθφ ζπλαθέο κε Δπαγγέικαηα Τγείαο = 1 βαζκφο 

Μέγηζηε βαζκνινγία 4 βαζκνί 

Κξηηήξην Β / ΠΔΗΡΑ = Βαξχηεηα 1/3 

2 

πλνιηθή πείξα ζρεηηθή κε ηε ζέζε εξγαζίαο (Γηα θάζε έηνο =1 βαζκφο) 

(κέγηζην ηα 10 ρξφληα =10 βαζκνί) 

  Μέγηζηε βαζκνινγία 10 βαζκνί 

  Κξηηήξην Γ / ΔΞΔΣΑΔΗ = Βαξχηεηα 1/3 

3 

Πξνθνξηθή εμέηαζε = 1/6 

Γξαπηή εμέηαζε = 1/6 

*ε πεξίπησζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν πξνθνξηθή εμέηαζε,

ε βαξχηεηα ζα είλαη 1/3. 
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Αριθμός 728 

ΓHΜΟ ΓΔΡIΟΤ 

ΠΛΗΡΩΗ ΜΙΑ  ΘΔΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ – ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

Ο Γήκνο Γεξίνπ δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε κηαο θελήο κφληκεο ζέζεο Σερληθνχ Μεραληθνχ – Πνιηηηθήο 
Μεραληθήο (Θέζε Πξψηνπ Γηνξηζκνχ). χκθσλα κε ην ζρέδην ππεξεζίαο ηεο ζέζεο, ε κηζζνινγηθή θιίκαθα, ηα 
θαζήθνληα, νη επζχλεο θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα: 

 Α5: (2η Βαθμίδα)   €12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442 

       16.153, 16864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708 

 Α7: €16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736                               Συνδυαζμένες 

       21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881                                             Κλίμακες 

Α8(i): €17.946, 18.823, 17.700, 20.577, 21.454, 22.331, 

         23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, 28.470 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ    

2.1 Βνεζά ή θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ ζρεηηθά κε: 

2.1.1 Σν ρεηξηζκφ θαη έιεγρν αηηήζεσλ γηα άδεηεο αλάπηπμεο πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
ζρεηηθή λνκνζεζία, ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη επηζθνπήζεσλ, ηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε θαη θαηαρψξηζε 
ζηνηρείσλ ζρεηηδφκελσλ κε ηνλ θιάδν ηνπ, ηελ εθαξκνγή ξπζκηζηηθψλ θαη άιισλ ζρεδίσλ, ηνπ πεξί 
Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ, ηνπ πεξί Ρπζκίζεσλ Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ θαη Καλνληζκψλ θαη 
ησλ πεξί Πξαηεξίσλ Πεηξειαηνεηδψλ Καλνληζκψλ ή άιιεο λνκνζεζίαο. 

2.1.2 Σελ εηνηκαζία ζρεδίσλ νηθνδνκηθψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ, ρσξνηαμηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ, ζρεδίσλ 
δηεπξχλζεσο δξφκσλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ,  ηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε θαη θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ γηα 
λέα έξγα, ηελ ηνπνγξάθεζε θαη ρσξνκέηξεζε, ηελ εηνηκαζία δειηίσλ πνζνηήησλ θαη εθηηκήζεσλ δαπάλεο, 
ηε δηαδηθαζία θαη εηνηκαζία εγγξάθσλ γηα πξνζθνξέο θαη ζπκθσλίεο γηα ηα δηάθνξα έξγα, ηε δηαδηθαζία γηα 
δεκνζηεχζεηο απαιινηξηψζεσλ, θαηαζθεπήο δξφκσλ, πεδνδξνκίσλ θαη νρεηψλ, ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε 
αξρείνπ νηθηψλ θαη ζρεδίσλ ηνπ θιάδνπ θαη ηελ εμέηαζε παξαπφλσλ ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 
θιάδν. 

2.1.3 Σελ νξγάλσζε, επίβιεςε θαη έιεγρν εθηεινχκελσλ έξγσλ Πνιηηηθήο Μεραληθήο ή Αξρηηεθηνληθήο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη έξγσλ εθηεινπκέλσλ κε ζχκβαζε, ηε ζήκαλζε δξφκσλ, ηελ πεξηγξαθή θαη 
θαηακέηξεζε νηθνδνκψλ, νδηθψλ θαη άιισλ εξγαζηψλ, ηελ εηνηκαζία δειηίσλ πνζνηήησλ θαη εθζέζεσλ 
πξνφδνπ δηάθνξσλ ηερληθψλ έξγσλ, ηνλ θαηακεξηζκφ, επφπηεπζε, θαζνδήγεζε θαη έιεγρν θαηψηεξνπ 
πξνζσπηθνχ, ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε δηαδηθαζίαο θαηεδαθίζεσλ θεξπζζφκελσλ απφ ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην εηνηκφξξνπσλ νηθνδνκψλ. 

2.1.4 Σελ εηνηκαζία ζρεδίσλ, ράξαμε έξγσλ, θαηάξηηζε ηερληθψλ φξσλ, εηνηκαζία πξνζκεηξήζεσλ, δειηίσλ 
πνζνηήησλ θαη εθηηκήζεσλ, εηνηκαζία θαη ππνβνιή ηερληθψλ εθζέζεσλ. 

2.1.5 Σελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο κε ηα θαζήθνληά ηνπ λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ θαη ηελ επίβιεςε ηεο 
εθηέιεζεο θαη έιεγρν έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

2.1.6 ε πεξίπησζε φπνπ ε αξκνδηφηεηα ηεο πδαηνπξνκήζεηαο αλήθεη ζην Γήκν, εθηειεί θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ 
ηελ απξφζθνπηε παξνρή λεξνχ θαη ειέγρεη θαη θαζνδεγεί πξνο απηφ ην ζθνπφ θαηψηεξν πξνζσπηθφ. 

2.1.7 Σελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ, ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ ζρεδίσλ ηνπ δήκνπ γηα ηε δεκηνπξγία/επέθηαζε 
πάξθσλ, θήπσλ θαη πξάζηλνπ γεληθά. 

2.2 Βνεζά ζηελ ηήξεζε ή θαη ηεξεί πξαθηηθά Γεκνηηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζπζθέςεσλ, δηεμάγεη ηε 
ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληά ηνπ αιιεινγξαθία θαη πξνσζεί θαη δηεθπεξαηψλεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. 

2.3 πιιέγεη θαη ηαμηλνκεί ζηνηρεία θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπ. 

2.4 Δπηβιέπεη φιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ θιάδνπ θαη θαηψηεξν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη επηιακβάλεηαη παξαπφλσλ 
ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ θιάδν. 

2.5 Δθφζνλ ηνπ αλαηεζεί εθηειεί θαζήθνληα Λεηηνπξγνχ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ εξγαζία φπσο πξνβιέπεηαη 
ζην ζρεηηθφ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο. 

2.6 Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ. 

3.   ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

3.1 Γίπισκα αλαγλσξηζκέλεο Αλψηεξεο ρνιήο ηξηεηνχο κεηαιπθεηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ ζηελ Πνιηηηθή 
Μεραληθή ή Αξρηηεθηνληθή. 

3.2 Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 

3.3 Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

     εκεηψζεηο γηα ηα θαζήθνληα θαη επζχλεο θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο ζέζεο: 

     1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα επηηχρνπλ ζε πξνθνξηθή θαη γξαπηή εμέηαζε ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

2. Οη εηδηθφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1 πην πάλσ ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 

3.    Οη δηνξηδφκελνη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ παξφληνο ρεδίνπ Τπεξεζίαο ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πάλσ 
ζηνλ πεξί Γήκσλ Νφκν θαη ζηνπο ζρεηηθνχο Γεκνηηθνχο Καλνληζκνχο θαη ηνλ πεξί Γεληθψλ Αξρψλ Γηνηθεηηθνχ 
Γηθαίνπ Νφκν κέζα ζε 2 ρξφληα ή 4 εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο απφ ην δηνξηζκφ ηνπο θαη ζηηο εμεηάζεηο επί ηνπ πεξί 
Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη Οηθνδνκψλ Νφκνπ, Κεθ. 96, ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ θαη ησλ 
ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ, κέζα ζε 4 ρξφληα ή 8 εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο απφ ην δηνξηζκφ ηνπο.  
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4.     Η αλέιημε ησλ ππαιιήισλ ζηελ ακέζσο ςειφηεξε θιίκαθα ησλ ζπλδπαζκέλσλ θιηκάθσλ ηεο ζέζεο ηνπο ζα 
γίλεηαη λννπκέλνπ φηη νη ππάιιεινη ζα έρνπλ επηηχρεη ζηηο εμεηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε (3). 

5.     Αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ηελ πείξα ηνπ ππαιιήινπ, αλακέλεηαη απφ απηφλ λα εθηειεί ηα θαζήθνληά 
ηνπ ζε απμεκέλν βαζκφ επζχλεο θαη δχλαληαη λα αλαηεζνχλ ζε απηφλ πην ππεχζπλα θαζήθνληα, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ ν έιεγρνο ηεο εξγαζίαο, ε θαζνδήγεζε θαη ε εθπαίδεπζε θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ ελψ ζε παξαιηαθνχο 
Γήκνπο κπνξεί λα ηνπ αλαηεζεί θαη ην θαζήθνλ επηζεψξεζεο παξαιηψλ. 

6.   Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο νη ππάιιεινη ζα ηπγράλνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζα παξαθνινπζνχλ 
επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο. 

7.    Οη ππάιιεινη πνπ ζα δηνξηζηνχλ κεηά ηηο 9/7/2019 ζα εξγάδνληαη φηαλ απαηηείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο 
θαη εθηφο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ σξαξίνπ ηεο Γεκνηηθήο Τπεξεζίαο, ην ζχλνιν φκσο ησλ σξψλ εξγαζίαο δελ ζα 
ππεξβαίλεη ην θαζνξηζκέλν αξηζκφ σξψλ ηελ εβδνκάδα.   

4. Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε: 

4.1 χκθσλα κε ηελ πην πάλσ εκείσζε αξ. (1) ηνπ ρεδίνπ Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο θαη ηεο Πξφλνηαο ηνπ Νφκνπ γηα 
Αμηνιφγεζε Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Ν. 6(Ι)/98 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, νη αηηεηέο ζα 
θιεζνχλ ζε γξαπηή εμέηαζε ζε εκεξνκελία θαη ηφπν πνπ ζα αλαθνηλσζεί αξγφηεξα θαη πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί 
κε πξνζσπηθή επηζηνιή. ηελ ίδηα επηζηνιή ζα πεξηιεθζνχλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζέκαηα θαη ηελ εμεηαζηέα 
χιε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο. Οη επηηπρφληεο ζηε γξαπηή εμέηαζε πνπ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη 
νπνηεζδήπνηε άιιεο πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ, ζα θιεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν θαη ζε πξνθνξηθή εμέηαζε 
ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

4.2 Ο αξηζκφο ησλ επηηπρφλησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα θιεζνχλ ζε πξνθνξηθή εμέηαζε (ζπλέληεπμε) είλαη ηξηπιάζηνο 
απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη κε βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο. 

4.3 "Δπηηπρψλ ζηε γξαπηή εμέηαζε" ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηε γξαπηή εμέηαζε θαη ζπγθεληξψλεη 
ζπλνιηθή γεληθή βαζκνινγία 50% ηνπιάρηζην θαηά κέζν φξν θαη ζην θαζέλα απφ ηα ζέκαηα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εμέηαζε απηή 40% ηνπιάρηζηνλ. 

5.  Πξνυπνζέζεηο Γηνξηζκνχ: 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ αξ. 18 ηεο ΚΓΠ 278/2002 ηνπ Γήκνπ Γεξίνπ θαλέλα πξφζσπν δελ δηνξίδεηαη ζηελ 
Τπεξεζία εθηφο εάλ: 

5.1    Δίλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

5.2 πκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά (17) εηψλ θαη έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη 
λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο. 

5.3 Γελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην εμεθνζηφ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

5.4 Καηέρεη ηα πξνζφληα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην ρέδην Τπεξεζίαο γηα ηε ζέζε ζηελ νπνία γίλεηαη ν δηνξηζκφο. 

5.5 Γελ θαηαδηθάζηεθε γηα αδίθεκα ζνβαξήο κνξθήο ην νπνίν ελέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα.  

5.6 Γελ έρεη απνιπζεί ή δελ έρνπλ ηεξκαηηζηεί ζην παξειζφλ νη ππεξεζίεο ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ 
νπνηαδήπνηε Τπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο ή απφ Οξγαληζκφ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 

5.7 Πηζηνπνηείηαη απφ γηαηξφ πνπ νξίδεηαη απφ ην πκβνχιην φηη είλαη ζσκαηηθά θαηάιιεινο γηα ηελ ελ ιφγσ ζέζε 
χζηεξα απφ ηαηξηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη αθηηλνγξάθεζε ηνπ ζψξαθα. 

6.   Τπνβνιή Αηηήζεσλ: 

6.1 Γηα έληππα αηηήζεσλ θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επί ηνπ ζέκαηνο νη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα 
απνηείλνληαη ζην Γεκαξρείν Γεξίνπ, Λεσθφξνο Γεξίν 21, 2200 Γέξη ή/θαη ζηo ηειέθσλo 22481755 θαηά ηηο 
εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.yeri.org.cy. 

6.2 Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηα Γξαθεία ηνπ Γήκνπ  έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο ή λα απνζηαινχλ 
κέζσ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή φρη αξγφηεξα απφ ηηο 12 Οθησβξίνπ 2020 θαη ψξα 1:00 κ.κ. 

6.3 Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ 
πξνζφλησλ πνπ πξνλννχληαη ζηελ παξάγξαθν 3 αλσηέξσ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη βεβαηψζεσλ γηα ππεξεζία 
κε πιήξε ζηνηρεία γηα ην είδνο ησλ θαζεθφλησλ θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν απαζρφιεζεο. Αηηήζεηο πνπ δελ ζα 
ζπλνδεχνληαη κε ηα απαηηνχκελα αληίγξαθα θαη απαξαίηεηα αηηηνινγηθά ή εθπξφζεζκεο αηηήζεηο ή κε νξζά ή 
ειιηπψο ζπκπιεξσκέλεο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε.  

6.4 ε ζρέζε κε ηα επίπεδα γλψζεο ειιεληθήο θαη αγγιηθήο γιψζζαο, πνπ δεηνχληαη ζηα απαηηνχκελα πξνζφληα 
ηνπ ρεδίνπ Τπεξεζίαο, νη αηηεηέο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ηα απνδεθηά απφ ηε Γεκφζηα Τπεξεζία ηεθκήξηα 
κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Σα πξσηφηππα ζα παξνπζηαζηνχλ γηα έιεγρν φηαλ 
δεηεζνχλ.  

6.5 Γηα ηίηινπο ζπνπδψλ πνπ δελ αλαγξάθνπλ ην ζέκα ζπνπδψλ ή πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην Παλεπηζηήκην 
Κχπξνπ ή άιια Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηεο Κχπξνπ ή Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 
κε λφκν, φπνπ απηφ απαηηείηαη, κπνξεί λα δεηεζνχλ θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο, ηζνηηκίαο θαη 
αληηζηνηρίαο απφ ην ΚΤΑΣ.  

6.6  Αηηεηέο νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Πξφζιεςεο Αηφκσλ κε   Αλαπεξίεο ζηνλ Δπξχηεξν 
Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκνπ ηνπ 2009 (Ν.146(Ι)/09), θαινχληαη φπσο ην δειψζνπλ ζηελ αίηεζή 
ηνπο.  

    ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί απφ αηηεηέο πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπο αλαπεξία, 
λα ππνβάινπλ ηα πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά ησλ ζεξαπφλησλ ηαηξψλ ηνπο ζηα νπνία λα πεξηγξάθεηαη ην είδνο 
θαη ε θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο. 

7.  Η δεκνζίεπζε ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ γίλεηαη χζηεξα απφ ηελ απφθαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ 
θαη Πξνυπνινγηζκνχ, γηα εμαίξεζή ηνπο απφ ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί ηεο Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο Κελψλ Θέζεσλ ζην 
Γεκφζην θαη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκσλ ηνπ 2013 έσο 2017. 
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Αριθμός 729 

ΓΗΜΟ ΓEΡΙΟΤ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΧΗ 
ΘΔΗ ΤΓΔΙΝΟΜΙΚΟΤ ΔΠΙΘΔΧΡΗΣΗ 

Ο Γήμορ Γεπίος, γνυζηοποιεί ηον καηάλογο καηά ζειπά επιηςσίαρ ζηη γπαπηή εξέηαζη πος διεξήσθη ζηιρ 16/06/2020 
για ηην πλήπυζη μίαρ (1) θέζηρ Τγειονομικού Δπιθευπηηή, όπυρ πποκηπύσθηκε ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ 
Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ με απιθμό 5220, ημεπομηνία 16/8/2019 και απιθμό πποκήπςξηρ 697.  

ημειώνεηαι όηι επιηςσόνηερ ζηη γπαπηή εξέηαζη θευπούνηαι όζοι ςποτήθιοι εξαζθάλιζαν ζςνολική γενική 
βαθμολογία 50% ηοςλάσιζηον καηά μέζο όπο και 40% ηοςλάσιζηον ζηο καθένα από ηα θέμαηα πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην 
εξέηαζη αςηή. 

ύμθυνα με ηη Γημοζίεςζη, ζε πποζυπική ζςνένηεςξη θα κληθεί καηά ζειπά επιηςσίαρ απιθμόρ ςποτηθίυν ίζορ με 
ηο ηεηπαπλάζιο για κάθε κενή θέζη πος έσει δημοζιεςηεί, νοοςμένος όηι οι ςποτήθιοι αςηοί πληπούν από ηο σέδιο 
Τπηπεζίαρ ηα απαιηούμενα πποζόνηα και άλλερ αναγκαίερ πποϋποθέζειρ ηηρ ςπό πλήπυζη θέζηρ όπυρ έσοςν 
καθοπιζηεί ζηη ζσεηική δημοζίεςζη ζηα πλαίζια πποκήπςξηρ ηηρ θέζηρ. 

 
ΠΙΝΑΚΑ 

 

ΑΡ. 
ΤΠΟΦΗ-

ΦIΟΤ 

 
ΣΔΣ  

ΤΛΛΟΓΙΜΟΤ 
 % 

ΜΔ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

25% 

ΣΔΣ ΛΟΓΙΚΟΤ 
ΤΛΛΟΓΙΜΟΤ 

 % 

ΜΔ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

25% 

ΔΙΓΙΚΟ 
ΘΔΜΑ 

 % 

ΜΔ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

50% 

 
ΤΝΟΛΟ 

% 

44 60,00 15,00 40,00 10,00 56,00 28,00 53,00 

37 50,00 12,50 30,00 7,50 67,75 33,88 53,88 

18 50,00 12,50 50,00 12,50 49,50 24,75 49,75 

28 20,00 5,00 70,00 17,50 51,50 25,75 48,28 

2 60,00 15,00 40,00 10,00 45,50 22,75 47,75 

7 70,00 17,50 40,00 10,00 39,50 19,75 47,25 

17 40,00 10,00 50,00 12,50 49,00 24,50 47,00 

30 60,00 15,00 20,00 5,00 53,50 26,75 46,75 

3 50,00 12,50 40,00 10,00 47,00 23,50 46,00 

12 60,00 15,00 30,00 7,50 44,50 22,25 44,75 

27 60,00 15,00 10,00 2,50 54,50 27,25 44,75 

9 50,00 12,50 40,00 10,00 38,00 19,00 41,50 

23 40,00 10,00 40,00 10,00 41,50 20,75 40,75 

21 30,00 7,50 10,00 2,50 61,00 30,50 40,50 

8 20,00 5,00 50,00 12,50 45,00 22,50 40,00 

25 60,00 15,00 10,00 2,50 44,75 22,38 39,88 

1 40,00 10,00 20,00 5,00 47,25 23,63 38,63 

39 50,00 12,50 10,00 2,50 46,50 23,25 38,25 

16 20,00 5,00 30,00 7,50 48,00 24,00 36,50 

6 40,00 10,00 10,00 2,50 45,50 22,75 35,25 

15 60,00 15,00 10,00 2,50 32,00 16,00 33,50 

26 40,00 10,00 10,00 2,50 42,00 21,00 33,50 
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22 20,00 5,00 10,00 2,50 50,50 25,25 32,75 

46 10,00 2,50 20,00 5,00 49,50 24,75 32,25 

19 10,00 2,50 40,00 10,00 38,00 19,00 31,50 

14 10,00 2,50 30,00 7,50 42,75 21,38 31,38 

40 40,00 10,00 20,00 5,00 25,50 12,75 27,75 

38 10,00 2,50 0,00 0,00 46,00 23,00 25,50 

 
 

 

 

Αριθμός 730 

ΓΗΜΟ ΓEΡΙΟΤ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΧΗ 

ΘΔΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

Ο Γήμορ Γεπίος, γνυζηοποιεί ηον καηάλογο καηά ζειπά επιηςσίαρ ζηη γπαπηή εξέηαζη πος διεξήσθη ζηιρ 16/06/2020 
για ηην πλήπυζη μίαρ (1) θέζηρ Σεσνικού Μησανικού, όπυρ πποκηπύσθηκε ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Κςππιακήρ 
Γημοκπαηίαρ με απιθμό 5220, ημεπομηνία 16/8/2019 και απιθμό πποκήπςξηρ 698.  

ημειώνεηαι όηι επιηςσόνηερ ζηη γπαπηή εξέηαζη θευπούνηαι όζοι ςποτήθιοι εξαζθάλιζαν ζςνολική γενική 
βαθμολογία 50% ηοςλάσιζηον καηά μέζο όπο και 40% ηοςλάσιζηον ζηο καθένα από ηα θέμαηα πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην 
εξέηαζη αςηή. 

ΠΙΝΑΚΑ 

 

ΑΡ. 
ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

ΣΔΣ 
ΤΛΛΟΓΙΜΟΤ 

% 

ΜΔ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

25% 

ΣΔΣ 
ΛΟΓΙΚΟΤ 

ΤΛΛΟΓΙΜΟΤ 
% 

ΜΔ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

25% 

ΔΙΓΙΚΟ 
ΘΔΜΑ 

% 

ΜΔ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

50% 

 ΤΝΟΛΟ 
% 

4 50,00 12,50 50,00 12,50 47,50 23,75 48,75 

9 60,00 15,00 40,00 10,00 38,00 19,00 44,00 

24 70,00 17,50 40,00 10,00 29,50 14,75 42,25 

5 40,00 10,00 50,00 12,50 34,00 17,00 39,50 

16 40,00 10,00 40,00 10,00 34,25 17,13 37,13 

17 30,00 7,50 30,00 7,50 44,25 22,13 37,13 

12 30,00 7,50 40,00 10,00 38,50 19,25 36,75 

2 40,00 10,00 20,00 5,00 38,75 19,38 34,38 

19 30,00 7,50 40,00 10,00 32,00 16,00 33,50 

21 20,00 5,00 40,00 10,00 37,00 18,50 33,50 

8 60,00 15,00 30,00 7,50 21,25 10,63 33,13 

6 10,00 2,50 30,00 7,50 33,00 16,50 26,50 

26 20,00 5,00 30,00 7,50 13,00 6,50 19,00 
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Αριθμός 731 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΧΗ ΜΙΑ (1) ΜΟΝΙΜΗ ΘΔΗ  
ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΛΔΜΔΟΤ 

Ο Γήκνο Λεκεζνχ γλσζηνπνηεί ηνλ θαηάινγν θαηά ζεηξά επηηπρίαο ζηε γξαπηή εμέηαζε, ε νπνία δηεμήρζε ην 
άββαην, 27 Ινπλίνπ 2020 γηα ηελ πιήξσζε κηαο (1)  κφληκεο ζέζεο Λεηηνπξγνχ Γεκνηηθήο Τπεξεζίαο ζην Γήκν 
Λεκεζνχ. 

χκθσλα κε ηνλ πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκν, επηηπρψλ ζηε γξαπηή 
εμέηαζε ζεσξείηαη ν ππνςήθηνο πνπ έρεη πεηχρεη βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 50% ζην ζχλνιν θαη ηνπιάρηζηνλ 40% ζε θάζε 
έλα επί κέξνπο ζέκα.        

ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ζα θιεζνχλ  νη πξψηνη ηξεηο (3) επηηπρφληεο ππνςήθηνη κε βάζε ηε ζεηξά επηηπρίαο.  

 

 
 
Αριθμός 732 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 
_____________ 

Παξνρή Τπνηξνθηψλ απφ ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο γηα πξνπηπρηαθά 
 θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη Γηδαθηνξηθψλ) 

 γηα ζπνπδέο ζε θιάδνπο ζρεηηθνχο κε ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο 

Σν Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο αλαθνηλψλεη φηη πξνζθέξεη αξηζκφ ππνηξνθηψλ γηα πξνπηπρηαθά 
θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη Γηδαθηνξηθψλ, γηα ζπνπδέο πνπ αξρίδνπλ ην αθαδεκατθφ 
έηνο 2020-2021 ζε θιάδνπο ζρεηηθνχο κε ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο. Η παξνρή ππνηξνθίαο απφ ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, 
Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ζα ηζρχεη κφλν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021. Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα έηε ζπνπδψλ 
ηνπ ππνςήθηνπ ππφηξνθνπ, απηά ζα θαιχπηνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο λννπκέλνπ φηη 
ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πηζηψζεηο θαη κε βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμεο πνπ έρεη ήδε εμαζθαιίζεη ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο 
2020-2021 ν ππνςήθηνο. Σν κέγηζην πνζφ γηα θάζε ππνηξνθία αλέξρεηαη ζηηο €20.000 αλά έηνο θαη ζα θαιχπηεη δίδαθηξα 
θαη έλα πνζφ γηα κεληαίν επίδνκα ζπληήξεζεο. Οη ππνηξνθίεο ζα θαιχπηνπλ κφλν ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ζπνπδψλ 
φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη φρη νπνηεζδήπνηε θαζπζηεξήζεηο ή επαλαιήςεηο 
ιφγσ κε ηθαλνπνηεηηθήο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ. 

ρεηηθνί θιάδνη ζπνπδψλ γηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα νξίδνληαη θιάδνη ζε ζέκαηα Μεραληθήο Πεηξειαίσλ/ 
Τδξνγνλαλζξάθσλ, Γεσινγίαο, Γεσθπζηθήο, θαη Γηαρείξηζεο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ. ρεηηθνί θιάδνη ζπνπδψλ 
γηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα επηπέδνπ Μάζηεξ θαη Γηδαθηνξηθνχ νξίδνληαη νπνηνηδήπνηε θιάδνη ζρεηηθνί ζε ζέκαηα 

Α/Α ΑΡ. ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ 
ΜΔ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 
30% 

ΑΓΓΛΙΚΑ              
ΜΔ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 
30% 

ΔΙΓΙΚΟ 
ΘΔΜΑ ΜΔ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

40% 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

1 1 28.00 23.75 26.75 78.50 ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

2 9 29.25 24.75 23.50 77.50 ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

3 16 25.50 21.00 27.75 74.25 ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

4 15 25.00 23.63 24.50 73.13 ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

5 2 25.75 22.38 24.50 72.63 ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

6 13 25.50 24.75 20.75 71.00 ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

7 10 23.00 18.63 24.50 66.13 ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

8 20 23.50 17.25 23.50 64.25 ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

9 12 20.50 18.25 22.25 61.00 ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

10 17 16.75 18.25 21.50 56.50 ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

11 22 20.00 16.00 19.50 55.50 ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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Τδξνγνλαλζξάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Μεραληθήο Πεηξειαίσλ/Τδξνγνλαλζξάθσλ, ηεο Γεσινγίαο Πεηξειαίσλ, 
ηεο Γεσθπζηθήο Πεηξειαίσλ, ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τδξνγνλαλζξάθσλ, ησλ Λνγηζηηθψλ Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη ησλ 
Ννκηθψλ Τδξνγνλαλζξάθσλ. 

Σα θξηηήξηα επηινγήο γηα πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηδαθηνξηθψλ 
είλαη αθαδεκατθά κε βαξχηεηα 80% θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά κε βαξχηεηα 20% θαη πξνυπφζεζε είλαη ε εμαζθάιηζε ζέζεο 
ρσξίο φξνπο εηζδνρήο, ζε ζρεηηθφ θιάδν κε ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο. 

Χο ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ έρεη θαζνξηζηεί ε Παξαζθεπή, 16 Οθησβξίνπ 2020. 

Ο ηξφπνο ππνβνιήο ζα γίλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο Αίηεζεο. Οη Γεληθνί Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη ηα 
Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο πεξηέρνληαη ζε ζρεηηθή Αλαθνίλσζε, ε νπνία καδί κε ηελ Αίηεζε δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (http://www.mcit.gov.cy). 

 

Αριθμός 733 

ΜΔΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ (ΜΙΓ) 
_____________ 

Πξνθήξπμε Πξνγξακκάησλ Μάζηεξ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Μάζηεξ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε  

Σν Μεζνγεηαθφ Ιλζηηηνχην Γηεχζπλζεο (ΜΙΓ) αλαθνηλψλεη ηελ πξνθήξπμε ησλ ειιελφθσλσλ Πξνγξακκάησλ Μάζηεξ 
ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Μάζηεξ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 2021-2022 (βξαδηλήο θνίηεζεο). Σν ΜΙΓ απνηειεί ηελ 
πξψηε ρνιή Γηνίθεζεο ζηελ Κχπpo θαη ππάγεηαη σο Γεκφζηα ρνιή Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην Τπνπξγείν 
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

ηφρνο ησλ Πξνγξακκάησλ είλαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα κηα 
δηεπζπληηθή ζηαδηνδξνκία, κέζα απφ ηελ παξνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα εθηεινχλ 
απνηειεζκαηηθά ηα δηεπζπληηθά ηνπο θαζήθνληα.  

Σα Πξνγξάκκαηα αξρίδνπλ ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2021 θαη νινθιεξψλνληαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2022. Οη 
ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θηήξηα ηνπ Κέληξνπ Παξαγσγηθφηεηαο (ΚΔΠΑ) ζηε Λεπθσζία, θάζε Σξίηε, Σεηάξηε 
θαη Πέκπηε απφ ηηο 5:00 κ.κ. κέρξη ηηο 9:00 κ.κ.   

Σα δίδαθηξα ησλ Πξνγξακκάησλ είλαη €3.700 θαη θαηαβάιινληαη ζε δφζεηο αλά ελφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρεη 
δπλαηφηεηα γηα θνηηεηηθή ρνξεγία κε κέγηζην πνζφ €2.565.  Σν ΜΙΓ ελεκεξψλεη επίζεο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ηηο 
ελδηαθεξφκελεο  φηη ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ηνπ επζχλεο ζα πξνζθέξεη ηέζζεξηο ππνηξνθίεο χςνπο €1.250 εθάζηε 
(δίδαθηξα πξψηεο ελφηεηαο) ζηνπο ππνςήθηνπο θαη ππνςήθηεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ ςειφηεξε βαζκνινγία ζε 
γξαπηή εμέηαζε. 

Γηα ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Πέκπηε, 14 Ιαλνπαξίνπ 
2021 θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα  κεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα,  νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ 
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΜΙΓ: www.mim.ac.cy ελψ γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη σο αθνινχζσο: 
ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ΜΙΓ θ. Κππξηαλφ (Άθε) Νηθνιαΐδε (22806117, knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy) ή ζηηο Λεηηνπξγνχο 
ηνπ ΜΙΓ: 

θ. νθία Δπξηπίδνπ (22806166, sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy) ,θαη  

θ. Έιελα Υξηζηνδνπιίδνπ (22806106, echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Tππψζεθε ζην Tππνγξαθείν ηεο Kππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 1445 Λεπθσζία, Κχπξνο. 

Σει. 22405824, Φαμ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo 

Aληίηππα ηεο Eπίζεκεο Eθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 
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