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Aπιθμόρ 598
ΑΦΤΠΖΡΔΣΖΔΗ
Ζ θ. Μαξία Κ. Υαξαιακπίδνπ, κφληκνο Αλαθξηηήο, Ννκηθή Τπεξεζία, αθππεξέηεζε απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 53(1)(γ) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2015, απφ ηηο 7 επηεκβξίνπ 2017.
(Π.Φ. 31767)
Ζ θ. Μαξία Πνχπα, κφληκνο Λεηηνπξγφο ηαηηζηηθήο, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, αθππεξέηεζε απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 53(1)(γ) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2015, απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ
2017.
(Π.Φ. 31776)
Απιθμόρ 599
ΚΔΝΖ ΘΔΖ ΔΠΗΜΔΣΡΖΣΖ ΠΟΟΣΖΣΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα κηα θελή κφληκε ζέζε Δπηκεηξεηή Πνζνηήησλ, Σκήκα Γεκνζίσλ ΄Δξγσλ. (Ζ ζέζε είλαη
Πξψηνπ Γηνξηζκνχ). Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα: Α9: €22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576, 27.651, 28.726,
29.801, 30.876, Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 θαη Α12: €32.947,
34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727 (πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο). 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.
Η δημοζίεςζη ηηρ εν λόγω θέζηρ γίνεηαι ύζηεπα από ηην απόθαζη ηος Υποςπγικού Σςμβοςλίος και ηη
μεηέπειηα γπαπηή ζςγκαηάθεζη ηηρ Κοινοβοςλεςηικήρ Επιηποπήρ Οικονομικών και Πποϋπολογιζμού, για
εξαίπεζή ηηρ από ηιρ ππόνοιερ ηων πεπί ηηρ Απαγόπεςζηρ Πλήπωζηρ Κενών Θέζεων ζηο Δημόζιο και ζηον
Εςπύηεπο Δημόζιο Τομέα (Ειδικέρ Διαηάξειρ) Νόμων ηος 2013 έωρ 2017.
χκθσλα κε ην ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο πνπ ηζρχεη, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα, έρνπλ σο εμήο:
2. Καθήκοντα και εσθύνες:
(α)

Δηνηκάδεη επηκεηξήζεηο, δειηία πνζνηήησλ, ηερληθνχο φξνπο, εθηηκήζεηο, ηερληθέο θαηαζηάζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά
πιεξσκήο.
(β) πληνλίδεη, ειέγρεη θαη επνπηεχεη έξγα θαη δηαρεηξίδεηαη ζπκβφιαηα νηθνδνκηθψλ έξγσλ πνπ κειεηνχληαη θαη
επηβιέπνληαη απφ ηδηψηεο πκβνχινπο.
(γ) πληνλίδεη, επνπηεχεη, θαζνδεγεί, ειέγρεη θαη εθπαηδεχεη θαηψηεξν πξνζσπηθφ.
(δ) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν ππάιιεινο ρξεζηκνπνηεί ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ θαη άιιν
εμνπιηζκφ.
(ε) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.
3. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζηελ Δπηκέηξεζε Πνζνηήησλ.
(Σημ.: Ο φξνο "παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο" θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν).
(2)
(3)
(4)

Δγγξαθή σο κέινπο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ ζηνλ νηθείν θιάδν κεραληθήο
επηζηήκεο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.
Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
Σημειώζειρ:
(α)

(β)

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.
Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο (i) Σσλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην Διιεληθνχ
.
ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη

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 πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ ζπνπδέο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ έηνπο ζε
ζέκα ζρεηηθφ κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ή/θαη πιήξεο κέινο (Fellow ή Professional Associate) ηνπ Royal
Institution of Chartered Surveyors (Quantity Surveying Division) ή/θαη δηεηήο ηνπιάρηζην κεηαπηπρηαθή πείξα
ζηνλ νηθείν θιάδν ζπνπδψλ απνηειεί πιενλέθηεκα.
4. Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο:
(ii)
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Ννείηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 31 ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2015 "ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην κπνξεί λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο
πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιιεη αίηεζε γηα
δηνξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ απηψλ θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα δηνξηζηεί –
.
(α) Με ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή
(β) πάλσ ζε κφληκε βάζε, αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηε δεκφζηα ππεξεζία κε ζχκβαζε γηα
πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα ρξφληα".
5. χκθσλα κε ην άξζξν 31(β) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2015 "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".
6. Αιηηηέρ οι οποίοι καλύπηονηαι από ηιρ ππόνοιερ ηος πεπί Ππόζληψηρ Αηόμων με Αναπηπίερ ζηον
Εςπύηεπο Δημόζιο Τομέα (Ειδικέρ Διαηάξειρ) Νόμος ηος 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνηαι όπωρ, με ηα λοιπά
πιζηοποιηηικά πος επιζςνάπηοςν ζηην αίηηζή ηοςρ, ςποβάλοςν και ππωηόηςπα πιζηοποιηηικά ηων
θεπαπόνηων ιαηπών ηοςρ ζηα οποία να πεπιγπάθεηαι ηο είδορ και η καηάζηαζη ηηρ αναπηπίαρ ηοςρ.
7. Αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην έληππν Γελ. 6 θαη λα παξαδνζνχλ ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο
Τπεξεζίαο έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο ή λα απνζηαινχλ κέζσ ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, 1407 Λεπθσζία, ή κέζσ ηειενκνηνηππηθήο ππεξεζίαο (Τέλεθαξ
22670101), φρη αξγφηεξα απφ ηηο 23 Οκηωβπίος 2017. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε αληίγξαθα ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ πξνζφλησλ πνπ πξνλννχληαη ζηελ παξάγξαθν 3 αλσηέξσ,
πεξηιακβαλνκέλσλ βεβαηψζεσλ γηα ππεξεζία εθεί φπνπ απαηηείηαη πείξα. (Σα πξσηφηππα λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ
δεηεζνχλ γηα έιεγρν). ΄Δληππα αηηήζεσλ δηαηίζεληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο
Τπεξεζίαο: www.psc.gov.cy.
8. Αηηήζεηο απφ κέξνπο δεκφζησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε
δεκνζίεπζε, απεπζείαο ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, κε θνηλνπνίεζε ζηνπο νηθείνπο
Πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ.
(Φ. 15.21.001.021.002.010.008)
Απιθμόρ 600
ΚΔΝΖ ΘΔΖ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ/ΣΡΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα κηα θελή κφληκε ζέζε Δξγνζεξαπεπηή/ηξηαο, Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο. (Ζ ζέζε είλαη
ε
Πξψηνπ Γηνξηζκνχ). Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα: Α5 (2 Βαζκίδα): €11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020,
14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708, Α7: €16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736,
21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881 θαη Α8(i): €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085,
24.962, 25.839, 26.716, 27.593, 28.470 (πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο). 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. (Δπίζεο παξέρεηαη δσξεάλ ζηνιή φπσο θαζνξίδεηαη
ζηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο).
Η δημοζίεςζη ηηρ εν λόγω θέζηρ γίνεηαι ύζηεπα από ηην απόθαζη ηος Υποςπγικού Σςμβοςλίος και ηη
μεηέπειηα γπαπηή ζςγκαηάθεζη ηηρ Κοινοβοςλεςηικήρ Επιηποπήρ Οικονομικών και Πποϋπολογιζμού, για
εξαίπεζή ηηρ από ηιρ ππόνοιερ ηων πεπί ηηρ Απαγόπεςζηρ Πλήπωζηρ Κενών Θέζεων ζηο Δημόζιο και ζηον
Εςπύηεπο Δημόζιο Τομέα (Ειδικέρ Διαηάξειρ) Νόμων ηος 2013 έωρ 2017.
χκθσλα κε ην ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο πνπ ηζρχεη, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα έρνπλ σο εμήο:
2. Καθήκοντα και εσθύνες:
(1) χκθσλα κε νδεγίεο ή/θαη θαζνξηζκέλν πξφγξακκα(α) πκκεηέρεη ζηελ πνιπζεκαηηθή νκάδα αμηνιφγεζεο πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ ησλ αηφκσλ πνπ
λνζειεχνληαη ή παξαθνινπζνχληαη ζε θνηλνηηθέο, ηδξπκαηηθέο, εμεηδηθεπκέλεο θαη άιιεο δνκέο ησλ
Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο·
(β) ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ πην πάλσ αηφκσλ·
(γ) εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ κε ζηφρν ηελ ςπρνθνηλσληθή απνθαηάζηαζε ησλ
αζζελψλ·
(δ) επνπηεχεη, θαζνδεγεί θαη εθπαηδεχεη θαηψηεξν πξνζσπηθφ·
(ε) ππνβάιιεη ηηο απαηηνχκελεο εθζέζεηο ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ.
(2) Τπεχζπλνο γηα ηε δηαθχιαμε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαιή ρξήζε ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ.
(3) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.
Σημειώζειρ:
(1) Ζ θχζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο δπλαηφ λα ζπλεπάγεηαη απαζρφιεζε θαη εθηφο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ σξαξίνπ
ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, αιιά ην ζχλνιν ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο δε ζα ππεξβαίλεη ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ
σξψλ εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα.
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(2) Αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ηελ πείξα ηνπ ππαιιήινπ, αλακέλεηαη απφ απηφλ φηη ζα εθηειεί ηα
θαζήθνληά ηνπ ζε απμεκέλν βαζκφ επζχλεο θαη δχλαηαη λα αλαηεζνχλ ζ’ απηφλ πην ππεχζπλα θαζήθνληα, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ν έιεγρνο ηεο εξγαζίαο, ε θαζνδήγεζε θαη ε εθπαίδεπζε θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ.
3. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Γίπισκα/πηπρίν Αλαγλσξηζκέλεο Αλψηεξεο ρνιήο Δξγνζεξαπείαο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ κεηαιπθεηαθνχ θχθινπ
ζπνπδψλ ή άιιν ηζφηηκν πξνζφλ.
(2) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.
(3) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
Σημειώζειρ:
(α)

(β)

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.
Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο (i) Σσλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην Διιεληθνχ
.
ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη
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.
(ii)

Σημειώζειρ:
(1) Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηχρεη ζε γξαπηή εμέηαζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ.
(εκεηψλεηαη φηη ν πην πάλσ φξνο ζα ζεσξεζεί φηη έρεη εθπιεξσζεί κε ηελ επηηπρία ζε εηδηθή γξαπηή εμέηαζε
πνπ ζα δηεμαρζεί απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή. Δηδηθφηεξα, ε πην πάλσ ζέζε, διέπεηαι από ηιρ ππόνοιερ ηος πεπί
Αξιολόγηζηρ Υποψηθίων για Διοπιζμό ζηη Δημόζια Υπηπεζία (Πποζωπινέρ Διαηάξειρ) Νόμος ηος 2016
(Ν. 117(Ι)/2016), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε γξαπηή εμέηαζε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη
θνηλή κε ηελ εμέηαζε άιισλ νκνεηδψλ ζέζεσλ πνπ επίζεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ή ζε μερσξηζηή εμέηαζε, φπσο
ζρεηηθά ήζειε απνθαζίζεη ε Δηδηθή Δπηηξνπή, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ νηθείν Πξντζηάκελν Σκήκαηνο, ζην νπνίν
αλήθεη ε ππφ πιήξσζε ζέζε).
(2) Οη δηνξηδφκελνη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηε 2ε βαζκίδα ηεο Κιίκαθαο Α5, δειαδή ζα ηνπο παξαρσξείηαη κηα
πξνζαχμεζε.
(3) Οη ππάιιεινη ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πάλσ ζην Νφκν θαη ζηνπο Καλνληζκνχο γηα ηε Γεκφζηα
Τπεξεζία, φπσο επίζεο θαη ζηηο Γηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο φξνπο ππεξεζίαο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, κέζα
ζε 2 ρξφληα ή 4 εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο απφ ην δηνξηζκφ ηνπο.
(4) Ζ αλέιημε ησλ ππαιιήισλ ζηελ ακέζσο ςειφηεξε θιίκαθα ησλ ζπλδπαζκέλσλ θιηκάθσλ ηεο ζέζεο ηνπο ζα
γίλεηαη λννπκέλνπ φηη νη ππάιιεινη έρνπλ επηηχρεη ζηηο εμεηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε (3):
Ννείηαη φηη ππάιιεινη πνπ θαηείραλ ηε ζέζε Δξγνζεξαπεπηή/ηξηαο θαηά ηηο 16.2.1996 ζα αλειίζζνληαη έζησ
θαη αλ δελ έρνπλ επηηχρεη ζηηο εμεηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε (3).
(5) Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, νη ππάιιεινη ζα ηπγράλνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζα παξαθνινπζνχλ
επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο.
4. Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο:
Ννείηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 31 ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2015 "ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην κπνξεί λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο
πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιιεη αίηεζε γηα
δηνξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ απηψλ θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα δηνξηζηεί –
.
(α) Με ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή
(β) πάλσ ζε κφληκε βάζε, αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηε δεκφζηα ππεξεζία κε ζχκβαζε γηα
πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα ρξφληα".
5. χκθσλα κε ην άξζξν 31(β) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2015 "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".
6. Αιηηηέρ οι οποίοι καλύπηονηαι από ηιρ ππόνοιερ ηος πεπί Ππόζληψηρ Αηόμων με Αναπηπίερ ζηον
Εςπύηεπο Δημόζιο Τομέα (Ειδικέρ Διαηάξειρ) Νόμος ηος 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνηαι όπωρ, με ηα λοιπά
πιζηοποιηηικά πος επιζςνάπηοςν ζηην αίηηζή ηοςρ, ςποβάλοςν και ππωηόηςπα πιζηοποιηηικά ηων
θεπαπόνηων ιαηπών ηοςρ ζηα οποία να πεπιγπάθεηαι ηο είδορ και η καηάζηαζη ηηρ αναπηπίαρ ηοςρ.
7. Αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην έληππν Γελ. 6 θαη λα παξαδνζνχλ ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο
Τπεξεζίαο έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο ή λα απνζηαινχλ κέζσ ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, 1407 Λεπθσζία, ή κέζσ ηειενκνηνηππηθήο ππεξεζίαο (Τέλεθαξ
22670101), φρη αξγφηεξα απφ ηηο 23 Οκηωβπίος 2017. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε αληίγξαθα ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ πξνζφλησλ πνπ πξνλννχληαη ζηελ παξάγξαθν 3 αλσηέξσ,
πεξηιακβαλνκέλσλ βεβαηψζεσλ γηα ππεξεζία εθεί φπνπ απαηηείηαη πείξα. (Σα πξσηφηππα λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ
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δεηεζνχλ γηα έιεγρν). ΄Δληππα αηηήζεσλ δηαηίζεληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο
Τπεξεζίαο: www.psc.gov.cy.
8. Αηηήζεηο απφ κέξνπο δεκφζησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε
δεκνζίεπζε, απεπζείαο ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, κε θνηλνπνίεζε ζηνπο νηθείνπο
Πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ.
(Φ. 15.21.001.022.003.020.006)

Απιθμόρ 601
ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ
ΘΔH ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ
Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 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(Η)/2016), πξνθχπηεη αλάγθε γηα απαζρφιεζε ελφο Αξρηηέθηνλα θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ζην
ε
Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα κέγηζηε πεξίνδν κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2023 ή κέρξη νινθιήξσζεο ηεο αλάγθεο. Ζ
απαζρφιεζε αθνξά ρξεκαηνδνηνχκελε δξάζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη
Δπελδπηηθψλ Σακείσλ. Ζ κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηεο ζέζεο είλαη ε Α9. Ζ ζρεηηθή δαπάλε δχλαηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζεί
απφ ηα ππφ αλαθνξά Σακεία. Σα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα έρνπλ σο εμήο:
2. Καζήθνληα θαη Δπζχλεο:
(α) Δηνηκάδεη αξρηηεθηνληθέο κειέηεο γηα έξγα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ, πξνδηαγξαθψλ
πιηθψλ θαη κεζφδσλ θαηαζθεπήο.
(β) πιιέγεη ζηνηρεία γηα ζηεγαζηηθέο αλάγθεο θαη εηνηκάδεη θηηξηνινγηθά πξνγξάκκαηα.
(γ) Δπηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ έξγσλ θαη δηαρεηξίδεηαη ζπκβφιαηα νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
(δ) πληνλίδεη, ειέγρεη θαη επνπηεχεη έξγα πνπ κειεηνχληαη θαη επηβιέπνληαη απφ ηδηψηεο πκβνχινπο θαη
αμηνινγεί παξαδνηέα πνπ ππνβάιινληαη απφ απηνχο.
(ε) Δηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία- εθζέζεηο ζηελ πξνβιεπφκελε κνξθή
γηα δηεθδίθεζε ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ θαη πηζηνπνίεζε δαπαλψλ γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ησλ
Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(ζη) Δπεμεξγάδεηαη ζηνηρεία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ) γηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(δ) πληνλίδεη, επνπηεχεη, θαζνδεγεί, ειέγρεη θαη εθπαηδεχεη θαηψηεξν πξνζσπηθφ.
(ε) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν ππάιιεινο ρξεζηκνπνηεί ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ θαη άιιν
εμνπιηζκφ.
(ζ) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.
3. Απαηηνχκελα πξνζφληα:
(1)
Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζηελ Αξρηηεθηνληθή.
(2)
Σξηεηήο ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθή πείξα ζηνλ νηθείν θιάδν ζπνπδψλ.
(3)
Δγγξαθή σο κέινπο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ ζηνλ θιάδν αξρηηεθηνληθήο,
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
(4)
Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.
(5)
Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηα θξηηήξηα ηεο
Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο.
(6)
Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ ζπνπδέο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ έηνπο
ζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ή/θαη κεηαπηπρηαθή πείξα πέξαλ ηεο ειάρηζηεο ζηνλ νηθείν
θιάδν ζπνπδψλ απνηειεί πιενλέθηεκα.
(7)
Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, θαζψο
θαη κειεηψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (Σακείν πλνρήο ή Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) απνηειεί πιενλέθηεκα.
εκ.: Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο- (i) Σσλ 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 θνηλφηεηα, απαηηείηαη κφλν θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη ζα έρνπλ
άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
4. Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
5. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνηαζείηε ζηελ θα Μαξία Υξίζηνπ ζην ηειέθσλν 22800230 ή ζηελ θα
Άλλα Πηηζηιιίδνπ ζην ηειέθσλν 22800123. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ αίηεζε ζην Δηδηθφ Έληππν
«Αίηεζε Απαζρφιεζεο Δξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία», ην νπνίν κπνξνχλ λα
πξνκεζεπηνχλ απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (www.mof.gov.cy/papd).
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6. Σν έληππν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαηάιιεια θαη λα πεξηέρνληαη ζε απηφ κε αθξίβεηα φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκεξνκεληψλ πξνεγνχκελεο θαη ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ηνπ αηηεηή θαη λα πεξηέρνληαη ζε
απηφ κε αθξίβεηα φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκεξνκεληψλ απαζρφιεζεο ηνπ αηηεηή θαη λα
ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά (αληίγξαθα απνιπηεξίνπ, δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ, βεβαηψζεηο
πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο πείξαο, αληίγξαθν απφδεημεο πιεξσκήο εηζθνξψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ιεπθφ πνηληθφ
κεηξψν, βεβαηψζεηο γλψζεο γισζζψλ θ.ά.). Ζ εξγαζηαθή πείξα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη πέξαλ ηεο ππνβνιήο γεληθψλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ηα ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ) θαη απφ ηελ ππνβνιή βεβαίσζεο απφ ηνπο
εξγνδφηεο/νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο εξγάζζεθε ν αηηεηήο, ε νπνία λα αλαθέξεη ηε ζέζε ηελ νπνία θαηείρε (κε
εκεξνκελίεο, κήλα/έηνο), ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, ηα έξγα ζηα νπνία ζπκκεηείρε (κε ρξνληθή αλαθνξά ζηα βαζηθά ηνπο
ζηνηρεία φπσο, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ην πεξηερφκελν, ε πεγή θαη ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θιπ) θαη ην ξφιν πνπ είρε
ζε απηά, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε απφθηεζε πείξαο ζηελ αξρηηεθηνληθή ή/ θαη πείξαο ζηε δηαρείξηζε θαη έιεγρν
ηεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Σα πξσηφηππα λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ δεηεζνχλ γηα έιεγρν.
7. Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ, έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο, ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ
ν
θαη Έξγσλ, Αραηψλ 28, 1424 Λεπθσζία, ζηνλ 1 φξνθν ζην Γξαθείν αξ. 111 θαο Άλλαο Πηηζηιιίδνπ, κεηαμχ ησλ σξψλ
8.30 π.κ. θαη 2.30 κ.κ. ή λα απνζηαινχλ κέζσ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, φρη αξγφηεξα απφ ηηο 20
Οθησβξίνπ 2017. ην εμσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ λα αλαγξάθεηαη «Αίηεζε γηα ηε ζέζε ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ».
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΑΗΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖΖ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΘΔΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ

ΠΡΟΟΝΣΑ
Μεηαπηπρηαθφ/Master ζε ζέκα
πλαθέο κε ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα ηεο ζέζεο.
Μεηαπηπρηαθή πείξα ζηνλ νηθείν θιάδν
ζπνπδψλ πέξαλ απφ ηελ ειάρηζηε
θαζνξηζκέλε.
Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ
Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΜΟΝΑΓΔ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Ζ θαηνρή πέξαλ ηνπ ελφο Μεηαπηπρηαθνχ δελ ιακβάλεηαη ππφςε.

1
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1 κνλάδα γηα θάζε έμη
ζπκπιεξσκέλνπο κήλεο κε
αλψηαην φξην ηα ηξία ρξφληα.
1 κνλάδα γηα θάζε έμη
ζπκπιεξσκέλνπο κήλεο κε
αλψηαην φξην ηα ηξία ρξφληα.

εκ.: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππφςε:
(α) Ο ρξφλνο ηεο πείξαο ζε ζρέζε ζηε δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη
Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(β) Ο ρξφλνο ηεο πείξαο ζηνλ νηθείν θιάδν ζπνπδψλ.

Απιθμόρ 602
ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ,
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
ΘΔΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 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(Η)/2016), πξνθχπηεη αλάγθε γηα απαζρφιεζε πέληε Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαζνξηζκέλεο
δηάξθεηαο. ηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ νη αλάγθεο αθνξνχλ ηξεηο
Πνιηηηθνχο Μεραληθνχο, ζην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ νη αλάγθεο
αθνξνχλ έλα Πνιηηηθφ Μεραληθφ θαη ζηε Μνλάδα Δπξσπατθψλ Σακείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ νη αλάγθεο
ε
αθνξνχλ έλα Πνιηηηθφ Μεραληθφ γηα κέγηζηε πεξίνδν κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2023 ή κέρξη νινθιήξσζεο ηεο αλάγθεο.
Ζ απαζρφιεζε αθνξά ρξεκαηνδνηνχκελε δξάζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη
Δπελδπηηθψλ Σακείσλ. Ζ κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηεο ζέζεο είλαη ε Α9. Ζ ζρεηηθή δαπάλε δχλαηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζεί
απφ ηα ππφ αλαθνξά Σακεία. Σα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα έρνπλ σο εμήο:
2. Καζήθνληα θαη Δπζχλεο:
(α)

Όζνλ αθνξά ηε ζέζε ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρνπ, δηεμάγεη νηθνλνκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ζε εξγαζίεο
Πνιηηηθήο Μεραληθήο.

(β)

πιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη θπθινθνξηαθά, ρσξνκεηξηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία γηα έξγα.
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(γ)

Δηνηκάδεη κειέηεο γηα έξγα πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ
δειηίσλ πνζνηήησλ, φξσλ ζπκβνιαίσλ θαη εθηηκήζεσλ.

(δ)

Οξγαλψλεη, θαηεπζχλεη, ειέγρεη θαη επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ θαηακέηξεζή ηνπο θαη δηαρεηξίδεηαη
ζπκβφιαηα έξγσλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη.

(ε)

πληνλίδεη, ειέγρεη θαη επνπηεχεη έξγα πνπ κειεηνχληαη θαη επηβιέπνληαη απφ ηδηψηεο πκβνχινπο θαη
αμηνινγεί παξαδνηέα πνπ ππνβάιινληαη απφ απηνχο.

(ζη)

πληνλίδεη, θαηεπζχλεη, ειέγρεη θαη επηβιέπεη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο θαη δνθηκέο.

(δ)

Δηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία- εθζέζεηο ζηελ πξνβιεπφκελε κνξθή
γηα δηεθδίθεζε ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ θαη πηζηνπνίεζε δαπαλψλ γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ησλ
Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

(ε)

Δπεμεξγάδεηαη ζηνηρεία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ) γηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

(ζ)

πληνλίδεη, επνπηεχεη, θαζνδεγεί, ειέγρεη θαη εθπαηδεχεη θαηψηεξν πξνζσπηθφ.

(η)

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν ππάιιεινο ρξεζηκνπνηεί ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ θαη άιιν
εμνπιηζκφ.

(θ)

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.

3. Απαηηνχκελα πξνζφληα:
(1) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζηελ Πνιηηηθή Μεραληθή.
(2) Δγγξαθή σο κέινπο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ ζηνπο θιάδνπο πνιηηηθήο κεραληθήο,
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
(3) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.
(4) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηα θξηηήξηα ηεο Δπηηξνπήο
Γεκφζηαο Τπεξεζίαο.
(5) Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ ζπνπδέο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ έηνπο ζε
ζέκα ζρεηηθφ κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ή/θαη κεηαπηπρηαθή πείξα ζηνλ νηθείν θιάδν ζπνπδψλ απνηειεί
πιενλέθηεκα.
(6) Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ηερληθψλ θαη νηθνδνκηθψλ έξγσλ,
θαζψο θαη κειεηψλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί
πιενλέθηεκα.
εκ.: Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο- (i) Σσλ 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 θνηλφηεηα, απαηηείηαη κφλν θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη ζα έρνπλ
άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
4. Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
5. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνηαζείηε ζηελ θα Μαξία Υξίζηνπ ζην ηειέθσλν 22800230 ή ζηελ
θα Άλλα Πηηζηιιίδνπ ζην ηειέθσλν 22800123. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ αίηεζε ζην Δηδηθφ
Έληππν «Αίηεζε Απαζρφιεζεο Δξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία», ην νπνίν κπνξνχλ λα
πξνκεζεπηνχλ απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (www.mof.gov.cy/papd).
6. Σν έληππν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαηάιιεια θαη λα πεξηέρνληαη ζε απηφ κε αθξίβεηα φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκεξνκεληψλ πξνεγνχκελεο θαη ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ηνπ αηηεηή θαη λα πεξηέρνληαη ζε
απηφ κε αθξίβεηα φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκεξνκεληψλ απαζρφιεζεο ηνπ αηηεηή θαη λα
ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά (αληίγξαθα απνιπηεξίνπ, δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ, βεβαηψζεηο
πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο πείξαο, αληίγξαθν απφδεημεο πιεξσκήο εηζθνξψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ιεπθφ πνηληθφ
κεηξψν, βεβαηψζεηο γλψζεο γισζζψλ θ.ά.). Ζ εξγαζηαθή πείξα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη πέξαλ ηεο ππνβνιήο γεληθψλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ηα ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ) θαη απφ ηελ ππνβνιή βεβαίσζεο απφ ηνπο
εξγνδφηεο/νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο εξγάζζεθε ν αηηεηήο, ε νπνία λα αλαθέξεη ηε ζέζε ηελ νπνία θαηείρε (κε
εκεξνκελίεο, κήλα/έηνο), ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, ηα έξγα ζηα νπνία ζπκκεηείρε (κε ρξνληθή αλαθνξά ζηα βαζηθά ηνπο
ζηνηρεία φπσο, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ην πεξηερφκελν, ε πεγή θαη ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θιπ) θαη ην ξφιν πνπ είρε
ζε απηά, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε απφθηεζε πείξαο ζηελ πνιηηηθή κεραληθή ή/ θαη πείξαο ζηε δηαρείξηζε θαη
έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Σα πξσηφηππα λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ δεηεζνχλ γηα έιεγρν.
7. Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ, έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο, ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ
ν
θαη Έξγσλ, Αραηψλ 28, 1424 Λεπθσζία, ζηνλ 1 φξνθν ζην Γξαθείν αξ. 111 θαο Άλλαο Πηηζηιιίδνπ, κεηαμχ ησλ σξψλ
8.30 π.κ. θαη 2.30 κ.κ. ή λα απνζηαινχλ κέζσ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, φρη αξγφηεξα απφ ηηο
20 Οθησβξίνπ 2017. ην εμσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ λα αλαγξάθεηαη «Αίηεζε γηα ηηο ζέζεηο ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ».
8. Γεδνκέλνπ φηη νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο αθνξνχλ ηξεηο Τπεξεζίεο ε θαηαλνκή ησλ επηηπρφλησλ αλά Τπεξεζία
επαθίεηαη ζηελ απφθαζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο.
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΑΗΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖΖ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΘΔΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΠΡΟΟΝΣΑ
Μεηαπηπρηαθφ/Master ζε ζέκα
ζπλαθέο κε ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα ηεο ζέζεο.

ΜΟΝΑΓΔ
1

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Ζ θαηνρή πέξαλ ηνπ ελφο
Μεηαπηπρηαθνχ δελ ιακβάλεηαη
ππφςε.

Μεηαπηπρηαθή πείξα ζηνλ νηθείν θιάδν
ζπνπδψλ.

1-6

1 κνλάδα γηα θάζε έμη
ζπκπιεξσκέλνπο κήλεο κε
αλψηαην φξην ηα ηξία ρξφληα.

Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ
Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

1-6

1 κνλάδα γηα θάζε έμη
ζπκπιεξσκέλνπο κήλεο κε
αλψηαην φξην ηα ηξία ρξφληα.

εκ.: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππφςε:
(α) Ο ρξφλνο ηεο πείξαο ζε ζρέζε ζηε δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη
Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(β) Ο ρξφλνο ηεο πείξαο ζηνλ νηθείν θιάδν ζπνπδψλ.
Απιθμόρ 603
ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ
ΘΔΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ- ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΧΝ
Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 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(Η)/2016), πξνθχπηεη αλάγθε γηα απαζρφιεζε πέληε Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ κε εμεηδίθεπζε ζηε
ε
πγθνηλσληνινγία θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο ζην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα κέγηζηε πεξίνδν κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ
2023 ή κέρξη νινθιήξσζεο ηεο αλάγθεο. Ζ απαζρφιεζε αθνξά ρξεκαηνδνηνχκελε δξάζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
ζηα πιαίζηα ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ. Ζ κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηεο ζέζεο είλαη ε Α9. Ζ ζρεηηθή δαπάλε
δχλαηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα ππφ αλαθνξά Σακεία. Σα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα έρνπλ σο εμήο:
2. Καζήθνληα θαη Δπζχλεο:
(α) πιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη θπθινθνξηαθά, ρσξνκεηξηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία γηα έξγα.
(β) Δηνηκάδεη κειέηεο γηα έξγα πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ δειηίσλ
πνζνηήησλ, φξσλ ζπκβνιαίσλ θαη εθηηκήζεσλ.
(γ) Οξγαλψλεη, θαηεπζχλεη, ειέγρεη θαη επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ θαηακέηξεζή ηνπο θαη δηαρεηξίδεηαη
ζπκβφιαηα έξγσλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη.
(δ) πληνλίδεη, ειέγρεη θαη επνπηεχεη έξγα πνπ κειεηνχληαη θαη επηβιέπνληαη απφ ηδηψηεο πκβνχινπο θαη αμηνινγεί
παξαδνηέα πνπ ππνβάιινληαη απφ απηνχο.
(ε) πληνλίδεη, θαηεπζχλεη, ειέγρεη θαη επηβιέπεη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο θαη δνθηκέο.
(ζη) Δηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία- εθζέζεηο ζηελ πξνβιεπφκελε κνξθή γηα
δηεθδίθεζε ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ θαη πηζηνπνίεζε δαπαλψλ γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ησλ
Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(δ) Δπεμεξγάδεηαη ζηνηρεία κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ) γηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(ε) πληνλίδεη, επνπηεχεη, θαζνδεγεί, ειέγρεη θαη εθπαηδεχεη θαηψηεξν πξνζσπηθφ.
(ζ) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν ππάιιεινο ρξεζηκνπνηεί ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ θαη άιιν
εμνπιηζκφ.
(η) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.
3. Απαηηνχκελα πξνζφληα:
(1) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζηελ Πνιηηηθή Μεραληθή.
(2) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα δηάξθεηαο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ έηνπο ζηε πγθνηλσληνινγία επηπέδνπ Master.
Δλαιιαθηηθά απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ δηεηήο πείξα ζε θαζήθνληα πγθνηλσληνιφγνπ.
(3) Δγγξαθή σο κέινπο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ ζηνλ θιάδν πνιηηηθήο κεραληθήο,
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
(4) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.
(5) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηα θξηηήξηα ηεο Δπηηξνπήο
Γεκφζηαο Τπεξεζίαο.
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Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ ζπνπδέο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ έηνπο ζε
ζέκα ζρεηηθφ κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ή/θαη κεηαπηπρηαθή πείξα ζηνλ νηθείν θιάδν ζπνπδψλ πέξαλ απφ ηελ
ειάρηζηε πξνβιεπφκελε απνηειεί πιενλέθηεκα.
(7) Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζψο θαη
κειεηψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(Σακείν πλνρήο ή Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) απνηειεί πιενλέθηεκα.
εκ.: Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο- (i) Σσλ 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 θνηλφηεηα, απαηηείηαη κφλν θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη ζα έρνπλ
άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
4. Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
5. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνηαζείηε ζηελ θα Μαξία Υξίζηνπ ζην ηειέθσλν 22800230 ή ζηελ
θα Άλλα Πηηζηιιίδνπ ζην ηειέθσλν 22800123. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ αίηεζε ζην Δηδηθφ
Έληππν «Αίηεζε Απαζρφιεζεο Δξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία», ην νπνίν κπνξνχλ λα
πξνκεζεπηνχλ απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (www.mof.gov.cy/papd).
6. Σν έληππν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαηάιιεια θαη λα πεξηέρνληαη ζε απηφ κε αθξίβεηα φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκεξνκεληψλ πξνεγνχκελεο θαη ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ηνπ αηηεηή θαη λα πεξηέρνληαη ζε
απηφ κε αθξίβεηα φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκεξνκεληψλ απαζρφιεζεο ηνπ αηηεηή θαη λα
ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά (αληίγξαθα απνιπηεξίνπ, δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ, βεβαηψζεηο
πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο πείξαο, αληίγξαθν απφδεημεο πιεξσκήο εηζθνξψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ιεπθφ πνηληθφ
κεηξψν, βεβαηψζεηο γλψζεο γισζζψλ θ.ά.). Ζ εξγαζηαθή πείξα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη πέξαλ ηεο ππνβνιήο γεληθψλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ηα ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ) θαη απφ ηελ ππνβνιή βεβαίσζεο απφ ηνπο
εξγνδφηεο/νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο εξγάζζεθε ν αηηεηήο, ε νπνία λα αλαθέξεη ηε ζέζε ηελ νπνία θαηείρε (κε
εκεξνκελίεο, κήλα/έηνο), ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, ηα έξγα ζηα νπνία ζπκκεηείρε (κε ρξνληθή αλαθνξά ζηα βαζηθά ηνπο
ζηνηρεία φπσο, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ην πεξηερφκελν, ε πεγή θαη ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θιπ) θαη ην ξφιν πνπ είρε
ζε απηά, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε απφθηεζε ζρεηηθήο πείξαο ζηε ζπγθνηλσληνινγία ή/ θαη πείξαο ζηε
δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Σα πξσηφηππα λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ δεηεζνχλ
γηα έιεγρν.
7. Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ, έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο, ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ
ν
θαη Έξγσλ, Αραηψλ 28, 1424 Λεπθσζία, ζηνλ 1 φξνθν ζην Γξαθείν αξ. 111 θαο Άλλαο Πηηζηιιίδνπ, κεηαμχ ησλ σξψλ
8.30 π.κ. θαη 2.30 κ.κ. ή λα απνζηαινχλ κέζσ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, φρη αξγφηεξα απφ ηηο
20 Οθησβξίνπ 2017. ην εμσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ λα αλαγξάθεηαη «Αίηεζε γηα ηηο ζέζεηο ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝΤΓΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΧΝ».
(6)

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΑΗΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖΖ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΘΔΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ-ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟΤ
ΠΡΟΟΝΣΑ
Μεηαπηπρηαθφ/Master πέξαλ ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ζε ζέκα
ζπλαθέο κε ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα ηεο ζέζεο.

ΜΟΝΑΓΔ

1

Μεηαπηπρηαθή πείξα ζηελ
ζπγθνηλσληνινγία πέξαλ απφ ηελ
ειάρηζηε θαζνξηζκέλε πείξα
ζπγθνηλσληνιφγνπ.

1-6

Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ
Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ.

1-6

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
Ζ θαηνρή πέξαλ
Μεηαπηπρηαθνχ δελ
ππφςε.

ηνπ ελφο
ιακβάλεηαη

1 κνλάδα γηα θάζε έμη
ζπκπιεξσκέλνπο κήλεο κε
αλψηαην φξην ηα ηξία ρξφληα.
1 κνλάδα γηα θάζε έμη
ζπκπιεξσκέλνπο κήλεο κε
αλψηαην φξην ηα ηξία ρξφληα.

εκ.: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππφςε:
(α) Ο ρξφλνο ηεο πείξαο ζε ζρέζε ζηε δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη
Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(β) Ο ρξφλνο ηεο πείξαο ζηνλ νηθείν θιάδν ζπνπδψλ.
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Απιθμόρ 604
ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
ΘΔΔΗ ΣΔΥΝΗΚΟΤ
Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 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(Η)/2016), πξνθχπηεη αλάγθε γηα απαζρφιεζε ηεζζάξσλ Σερληθψλ θαζνξηζκέλεο
δηάξθεηαο. ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ νη αλάγθεο αθνξνχλ δχν
Σερληθνχο θαη ζηε Μνλάδα Δπξσπατθψλ Σακείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ νη αλάγθεο αθνξνχλ δχν Σερληθνχο γηα
ε
κέγηζηε πεξίνδν κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2023 ή κέρξη νινθιήξσζεο ηεο αλάγθεο. Ζ απαζρφιεζε αθνξά
ρξεκαηνδνηνχκελε δξάζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηα πιαίζηα ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ. Ζ
Ζ
κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηεο ζέζεο είλαη ε Α5(2 βαζκίδα). Ζ ζρεηηθή δαπάλε δχλαηαη λα ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα ππφ
αλαθνξά Σακεία. Σα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα έρνπλ σο εμήο:
2. Καζήθνληα θαη Δπζχλεο.
(Α) Βνεζά ζηελ εθηέιεζε ή/θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ ζρεηηθά κε:
(α) Σε δηεμαγσγή εξεπλψλ, ζπιινγή, θαηαρψξεζε, ηαμηλφκεζε, ππνινγηζκφ θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ θαη άιισλ
ζηνηρείσλ.
(β) Δξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο θαη δνθηκέο, ρσξνκεηξήζεηο, ηνπνγξαθίζεηο, εθπφλεζε ζρεδίσλ, εηνηκαζία δειηίσλ
πνζνηήησλ θαη εθηηκήζεσλ, πεξηγξαθή θαη θαηακέηξεζε νηθνδνκηθψλ, νδηθψλ θαη άιισλ εξγαζηψλ θαη
εηνηκαζία εθζέζεσλ πξνφδνπ ησλ δηάθνξσλ ηερληθψλ εξγαζηψλ.
(γ) Δηνηκαζία πξνηάζεσλ έξγσλ ζηελ πξνβιεπφκελε κνξθή γηα ππνβνιή αηηήζεσλ γηα δηεθδίθεζε επξσπατθψλ
θνλδπιίσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(δ) Δηνηκαζία ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ- εθζέζεσλ ζηελ πξνβιεπφκελε κνξθή γηα πηζηνπνίεζε δαπαλψλ
πξνο δηεθδίθεζε δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη
Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(ε) Δπίβιεςε ηεο εθηέιεζεο θαη ηνλ έιεγρν ηερληθψλ έξγσλ θαη ηελ επνπηεία ηεο εξγαζίαο θαηψηεξνπ
πξνζσπηθνχ.
(ζη) Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ) γηα
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(Β) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν ππάιιεινο ρξεζηκνπνηεί ηα απαξαίηεηα ηερληθά κέζα θαη ηνλ ηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ.
(Γ) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.
εκ.: Αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ηελ πείξα ηνπ ππαιιήινπ αλακέλεηαη απφ απηφλ φπσο εθηειεί ηα θαζήθνληα
ηνπ ζε απμεκέλν βαζκφ επζχλεο θαη δχλαληαη λα αλαηεζνχλ ζ΄ απηφλ πην ππεχζπλα θαζήθνληα, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ ν έιεγρνο ηεο εξγαζίαο, ε θαζνδήγεζε θαη ε εθπαίδεπζε θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ.
3. Απαηηνχκελα πξνζφληα:
(α) Γίπισκα ηνπ Αλψηεξνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ή ηζφηηκν πξνζφλ ζηελ Πνιηηηθή Μεραληθή ή Αξρηηεθηνληθή ή
Σνπνγξαθία ή Υσξνκεηξία ή Δπηκέηξεζε Πνζνηήησλ.
(β) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηα θξηηήξηα
ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο.
(γ) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.
(δ) Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή παλεπηζηεκηαθφο ηίηινο πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ ζπνπδέο ελφο ηνπιάρηζηνλ
αθαδεκατθνχ έηνπο ζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ή/θαη κεηαπηπρηαθή πείξα ζηνλ νηθείν θιάδν
ζπνπδψλ απνηειεί πιενλέθηεκα.
(ε) Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ηερληθψλ θαη νηθνδνκηθψλ έξγσλ,
θαζψο θαη κειεηψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί πιενλέθηεκα.
εκ.: Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο- (i) Σσλ 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 θνηλφηεηα, απαηηείηαη κφλν θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο
γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη ζα έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
4. Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
5. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνηαζείηε ζηελ θα Μαξία Υξίζηνπ ζην ηειέθσλν 22800230 ή ζηελ
θα Άλλα Πηηζηιιίδνπ ζην ηειέθσλν 22800123. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ αίηεζε ζην Δηδηθφ
Έληππν «Αίηεζε Απαζρφιεζεο Δξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία», ην νπνίν κπνξνχλ λα
πξνκεζεπηνχλ απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ (www.mof.gov.cy/papd).
6. Σν έληππν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαηάιιεια θαη λα πεξηέρνληαη ζε απηφ κε αθξίβεηα φια ηα δεηνχκελα
ζηνηρεία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκεξνκεληψλ πξνεγνχκελεο θαη ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο ηνπ αηηεηή θαη λα
πεξηέρνληαη ζε απηφ κε αθξίβεηα φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκεξνκεληψλ απαζρφιεζεο ηνπ
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αηηεηή θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά (αληίγξαθα απνιπηεξίνπ, δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ,
βεβαηψζεηο πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο πείξαο, αληίγξαθν απφδεημεο πιεξσκήο εηζθνξψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ,
ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, βεβαηψζεηο γλψζεο γισζζψλ θ.ά.). Ζ εξγαζηαθή πείξα πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη πέξαλ ηεο
ππνβνιήο γεληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ηα ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ) θαη απφ ηελ ππνβνιή
βεβαίσζεο απφ ηνπο εξγνδφηεο/νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο εξγάζζεθε ν αηηεηήο, ε νπνία λα αλαθέξεη ηε ζέζε ηελ
νπνία θαηείρε (κε εκεξνκελίεο, κήλα/έηνο), ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, ηα έξγα ζηα νπνία ζπκκεηείρε (κε ρξνληθή
αλαθνξά ζηα βαζηθά ηνπο ζηνηρεία φπσο, ε ρξνληθή δηάξθεηα, ην πεξηερφκελν, ε πεγή θαη ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο
θιπ) θαη ην ξφιν πνπ είρε ζε απηά, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο ε απφθηεζε ζρεηηθήο πείξαο ή/ θαη πείξαο ζηε
δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Σα πξσηφηππα λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ
δεηεζνχλ γηα έιεγρν.
7. Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ, έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο, ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, Δπηθνηλσληψλ
ν
θαη Έξγσλ, Αραηψλ 28, 1424 Λεπθσζία, ζηνλ 1 φξνθν ζην Γξαθείν αξ. 111 θαο Άλλαο Πηηζηιιίδνπ, κεηαμχ ησλ σξψλ
8.30 π.κ. θαη 2.30 κ.κ. ή λα απνζηαινχλ κέζσ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, φρη αξγφηεξα απφ ηηο
20 Οθησβξίνπ 2017. ην εμσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ λα αλαγξάθεηαη «Αίηεζε γηα ηηο ζέζεηο ΣΔΥΝΗΚΟΤ».
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΑΗΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖΖ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΘΔΔΗ ΣΔΥΝΗΚΟΤ
ΠΡΟΟΝΣΑ
Μεηαπηπρηαθφ/Master ή
παλεπηζηεκηαθφο ηίηινο ζε ζέκα
ζπλαθέο κε ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα ηεο ζέζεο.
Μεηαπηπρηαθή πείξα ζηνλ νηθείν θιάδν
ζπνπδψλ.

Δκπεηξία ζηε δηαρείξηζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ
Γηαξζξσηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ
Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ΜΟΝΑΓΔ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

2

Ζ θαηνρή πέξαλ ηνπ ελφο Μεηαπηπρηαθνχ ή παλεπηζηεκηαθνχ
ηίηινπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε.

1-6

1 κνλάδα γηα θάζε έμη
ζπκπιεξσκέλνπο κήλεο κε
αλψηαην φξην ηα ηξία ρξφληα.

1-6

1 κνλάδα γηα θάζε έμη
ζπκπιεξσκέλνπο κήλεο κε
αλψηαην φξην ηα ηξία ρξφληα.

εκ.: ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππφςε:
(α) Ο ρξφλνο ηεο πείξαο ζε ζρέζε ζηε δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ θαη
Δπελδπηηθψλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(β) Ο ρξφλνο ηεο πείξαο ζηνλ νηθείν θιάδν ζπνπδψλ.
Απιθμόρ 605
ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΓΔΗΑ
Σν Τπνπξγείν Τγείαο 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(Η)/2016),
πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ νη πην θάησ θαηεγνξίεο αλαγθψλ γηα απαζρφιεζε εξγνδνηνπκέλσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηηο
Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα ηελ πεξίνδν 2017 – 30/6/2019:
ΗΑΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ
εο

νο

Α) Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1 Σάμεο κε εηδηθφηεηα ζηελ Οπξνινγία (2 πκπι.).
εο
νο
Β) Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1 Σάμεο κε εηδηθφηεηα ζηελ Καξδηνινγία (4 πκπι.).
εο
νο
Γ) Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1 Σάμεο κε εηδηθφηεηα ζηε Γεληθή Ηαηξηθή (4 πκπι.).
εο
νο
Γ) Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1 Σάμεο κε εηδηθφηεηα ζηελ Παζνινγία (5 πκπι.).
ε
(Κι. Α11(4 βαζκίδα))
Απαηηνχκελα πξνζφληα
(i)
Δγγξαθή ζην Μεηξψν Ηαηξψλ Κχπξνπ.
(ii)
ε πεξίπησζε πνπ νη αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο απαηηνχλ ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ Δηδηθήο Ηαηξηθήο, νη
ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Δγγξαθήο Ηαηξψλ
Νφκν.
(iii)
Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο,
ή
Καιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο.
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(iv)
Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.
Σα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ζπλεπάγνληαη απαζρφιεζε εθηφο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ σξαξίνπ ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, ην ζχλνιν φκσο ην σξψλ εξγαζίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ
σξψλ εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα.
1. Σα θαζήθνληα πνπ ζα εθηεινχλ απηνί πνπ ζα πξνζιεθζνχλ είλαη ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηα Οηθεία
ρέδηα Τπεξεζίαο.
2. Ζ απαζρφιεζε ησλ εξγνδνηνπκέλσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ: α) γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ πξνζσξηλήο θχζεσο, β) γηα
ηελ θάιπςε πξφζζεησλ αλαγθψλ ή γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ έλαληη θελψλ ζέζεσλ θαη γ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε
ππαιιήισλ πνπ απνπζηάδνπλ κε καθξνρξφληα άδεηα απνπζίαο φπσο ήζειε θαζνξηζζεί ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ, ζα
είλαη κε ζχκβαζε απαζρφιεζεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ ή κηθξφηεξεο
δηάξθεηαο, εάλ ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο είλαη ιηγφηεξνο απφ έμη (6) κήλεο, ή εάλ ε
αλάγθε γηα ηελ νπνία έγηλε ε πξφζιεςε παχεη λα πθίζηαηαη, ή εάλ ε αλάγθε γηα ηελ νπνία έγηλε ε πξφζιεςε αθνξά
πεξίνδν κηθξφηεξε ησλ έμη κελψλ. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη γηα έμη (6) κήλεο θάζε θνξά, λννπκέλνπ φηη ε
αλάγθε γηα ηελ νπνία έγηλε ε πξφζιεςε, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα θάζε πεξίνδν απαζρφιεζεο θαη ε απφδνζε ηνπ
εξγνδνηνπκέλνπ αμηνινγείηαη σο επαξθήο.
Ννείηαη φηη, γηα εξγνδνηνχκελν νξηζκέλνπ ρξφλνπ ν νπνίνο πξνζιήθζεθε βάζεη ησλ ζεκείσλ α) θαη β) θαη ν νπνίνο
δελ ζπκπιεξψλεη ηξηάληα (30) κήλεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ ηξηάληα (30) κελψλ ηεο
ηζρχνο ηνπ πίλαθα, ε ζχκβαζε απαζρφιεζεο αλαλεψλεηαη, κέρξη απηφο λα θαηαζηεί εξγνδνηνχκελνο ανξίζηνπ ρξφλνπ,
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε εθ λένπ ππνβνιή αίηεζεο γηα πεξίιεςή ηνπ ζηνλ ππφ θαηάξηηζε λέν πίλαθα.
3. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ αίηεζε ζην Δηδηθφ Έληππν ην νπνίν κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ
απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζηα Έληππα. Σν έληππν πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη
θαηάιιεια θαη λα πεξηέρνληαη ζε απηφ κε αθξίβεηα φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκεξνκεληψλ
απαζρφιεζεο ηνπ αηηεηή θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά (αληίγξαθα απνιπηεξίνπ, δηπιψκαηνο ή
πηπρίνπ, βεβαηψζεηο πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο πείξαο, αληίγξαθν απφδεημεο πιεξσκήο εηζθνξψλ Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ θ.ά.) Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηηο Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο
«Κηήξην Γηψξθεην», Πξνδξφκνπ 1 θαη Υείισλνο 17, Άγηνο Αλδξέαο, 1448 Λεπθσζία, επίπεδν θήπνπ (-1), Γξαθείν Κ15,
κεηαμχ ησλ σξψλ 8.30 π.κ. κε 2.30 κ.κ. ή λα απνζηαινχλ κέζσ ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή φρη αξγφηεξα
απφ ηηο 13 Οθησβξίνπ 2017. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνηαζείηε ζηα ηειέθσλα 22605512 θαη
22605605.
Σνλίδεηαη πξνο ηνπο ελδηαθεξoκέλνπο φηη γηα θάζε θαηεγνξία αλαγθψλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα είλαη ππνςήθηνη, ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ μερσξηζηφ έληππν.
ΣΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΔΣΑΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΝΟΗΔ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΣΖ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΑΟΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2016 (Ν. 70(Η)/2016) ΚΑΗ ΓΔΝ ΑΝΣΗΚΑΘΗΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΤΗΑΕΟΤΝ ΜΔ
ΑΓΔΗΑ ΑΠΟΤΗΑ ΓΔΝ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΔΗ ΔΚ ΝΔΟΤ ΑΗΣΖΖ.
ΑΗΣΖΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΛΖΡΧ ΤΜΠΛΖΡΧΜΔΝΔ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΤΝ ΣΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ
ΒΔΒΑΗΧΔΗ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΑ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΔΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΤΠΟΦΖ.
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2017- 30/6/2019
εο
ε
ΘΔΖ: Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1 Σάμεο, (Κι. Α11(4 βαζκίδα))
ΠΡΟΟΝΣΑ

ΜΟΝΑΓΔ

Μεηαπηπρηαθφ / Master ζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ζέζε
πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε

1

Γηδαθηνξηθφ / PhD ζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ζέζε πνπ
ππνβάιιεηαη ε αίηεζε

3

* Πείξα ζηελ εηδηθφηεηα πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε,
κεηά ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο (απνδεδεηγκέλε
κε θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη βεβαίσζε απφ
εξγνδφηε)

0,25-5

** Δμεηδίθεπζε κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο
εηδηθφηεηαο αλαγλσξηζκέλε απφ ην Ηαηξηθφ
πκβνχιην Κχπξνπ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

0,25 κνλάδα γηα θάζε 6
ζπκπιεξσκέλνπο κήλεο κε
αλψηαην φξην ηα δέθα ρξφληα

2

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππφςε:
(α) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζε άιιν ζέκα
(β) Ζ εκεξνκελία αλαγλψξηζεο ηεο Δηδηθφηεηαο απφ ην Ηαηξηθφ πκβνχιην Κχπξνπ
(γ) H εκεξνκελία γελλήζεσο
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εκεηψζεηο.:
(α) * (1) Γελ κνξηνδνηείηαη ε εξγαζηαθή πείξα ζε εζεινληηθή βάζε, ακηζζί, γηα ζθνπνχο απφθηεζεο εηδηθφηεηαο
(εηδηθεπφκελνο Ηαηξφο), ππνρξεσηηθή ππεξεζία ππαίζξνπ, σο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο θαη σο Ηαηξηθφο
εο
Λεηηνπξγφο, 2 Σάμεο. Ζ εξγαζηαθή πείξα κνξηνδνηείηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο.
(2) Ζ πείξα ιακβάλεηαη ππφςε κέρξη ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
(β) Γηα εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζα γίλεηαη μερσξηζηή δεκνζίεπζε
** (γ) Οη εμεηδηθεχζεηο νη νπνίεο είλαη αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Ηαηξηθφ πκβνχιην Κχπξνπ είλαη νη αθφινπζεο:
α) Δληαηηθή Θεξαπεία, Δληαηηθή Θεξαπεία Νενγλψλ, Παηδνλεπξνινγία, Λνηκψδε Ννζήκαηα.
Απιθμόρ 606
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
Σν Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ δέρεηαη αηηήζεηο απφ ππνςεθίνπο πνπ θαηέρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα
γηα ηελ πιήξσζε ηεο πην θάησ θελήο Αθαδεκατθήο Θέζεο:
ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ
ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
 Μηα (1) ζέζε ζηε βαζκίδα Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ή Λέθηνξα ζηελ εηδηθφηεηα:
«Γηαλνκέο ή/θαη Ναπηηιηαθά ή/θαη Οηθνλνκηθά Δλέξγεηαο ή/θαη Οηθνλνκηθά Δλεξγεηαθψλ Πφξσλ ή/θαη Οηθνλνκηθά
Μεηαθνξψλ»
Γηα φιεο ηηο βαζκίδεο απαηηείηαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα Αλαγλσξηζκέλνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο
Γιψζζαο. Σν Παλεπηζηήκην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη αλαγλψξηζε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ απφ ην Κππξηαθφ
πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Σίηισλ πνπδψλ (ΚΤ..Α.Σ..).
Σα ειάρηζηα πξνζφληα γηα θάζε αθαδεκατθή βαζκίδα πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.cut.ac.cy/
university/jobs/academic/qualifications/ Σα πξνζφληα απηά βαζίδνληαη ζηα ρξφληα αθαδεκατθήο πείξαο ηνπ ππνςεθίνπ,
ζην εξεπλεηηθφ έξγν θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ πξνζθνξά. Γιψζζεο δηδαζθαιίαο είλαη ε Διιεληθή ή/θαη ε Σνπξθηθή. Οη
ππνςήθηνη δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
Οη ζπλνιηθέο εηήζηεο αθαζάξηζηεο απνιαβέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 13νπ κηζζνχ) κε βάζε ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία ππνινγίδνληαη σο εμήο:
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
(Κιίκαθα Α13 – Α14)
€57.694 - €77.811
Λέθηνξαο
(Κιίκαθα Α12 – Α13)
€43.851 - €71.358
Αλακέλεηαη φηη νη ππνςήθηνη πνπ ζα εθιεγνχλ ζα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα φρη αξγφηεξα απφ ην
επηέκβξην 2018 εθηφο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά.
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα αθφινπζα:
(Η) ε έληππε κνξθή
1.
Δπηζηνιή ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή ζηελ νπνία λα θαίλνληαη ην Σκήκα, ε βαζκίδα ή νη βαζκίδεο, ε
εηδηθφηεηα γηα ηελ νπνία ελδηαθέξνληαη θαζψο θαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ
θαζήθνληα ζε πεξίπησζε εθινγήο (2 αληίγξαθα)
2.
Βηνγξαθηθφ εκείσκα - ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή Γιψζζα (2 αληίγξαθα)
3.
χληνκε αλαζθφπεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ, θαζψο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή κειινληηθψλ
επηζηεκνληθψλ ζρεδίσλ (κέρξη 1500 ιέμεηο – ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή Γιψζζα) (2 αληίγξαθα).
4.
χληνκε αλαζθφπεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζην ηκήκα-ζηελ Διιεληθή θαη
Αγγιηθή Γιψζζα (2 αληίγξαθα)
5.
Καηάινγν δεκνζηεχζεσλ ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή (2 αληίγξαθα)
6.
Αλάηππα ησλ ηξηψλ πην αληηπξνζσπεπηηθψλ δεκνζηεχζεσλ (2 αληίγξαθα)
7.
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ πξνζφλησλ ηνπο (2 αληίγξαθα)
8.
ηνηρεία επηθνηλσλίαο (2 αληίγξαθα)
9.
Ολφκαηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ (2 αληίγξαθα).
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ λα απνζηείινπλ
εκπηζηεπηηθέο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζηα Αγγιηθά απεπζείαο ζην Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ,
Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα θζάζνπλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ
ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Σα νλφκαηα θαη νη δηεπζχλζεηο ησλ Καζεγεηψλ απηψλ ζα
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ αίηεζε, γηαηί ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ επηπξφζζεηεο εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο. Σν Παλεπηζηήκην κπνξεί επίζεο λα δεηήζεη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ αλεμάξηεηνπο θξηηέο
ηεο επηινγήο ησλ κειψλ ησλ Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ, αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν.
(ΗΗ) Σα πην πάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζνχλ, ζε ςεθηαθφ δίζθν (CD-R ή DVD) σο μερσξηζηά αξρεία
γηα ην θάζε ζηνηρείν ζε κνξθή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – λα θπιάγνληαη ζε Λαηηληθνχο
ραξαθηήξεο, ηα νλφκαηα ησλ αξρείσλ λα κελ είλαη καθξνζθειή θαη λα κελ πεξηιακβάλνπλ ζχκβνια).
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Αηηήζεηο θαη ζηνηρεία θαη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζην παξειζφλ δε ιακβάλνληαη ππφςε θαη πξέπεη
λα ππνβιεζνχλ εθ λένπ.
εκεηψλεηαη φηη:
- Σν ΣΔΠΑΚ εθαξκφδεη πνιηηηθή ίζσλ επθαηξηψλ ζην πιαίζην ησλ πξνζιήςεσλ θαη ζηα επαθφινπζα ζηάδηα
επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη ελζαξξχλεη άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ φπσο ππνβάινπλ αίηεζε γηα φια ηα
επίπεδα ζηειέρσζεο Αθαδεκατθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ.
- Σν Παλεπηζηήκην δελ θάλεη θακία δηάθξηζε ζε ζρέζε κε ηε θπιή, ην ρξψκα, ηε ζξεζθεία, ην θχιν, ηελ εζληθφηεηα,
ηελ ειηθία, ηε ζσκαηηθή ηθαλφηεηα, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε θιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθείκελνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζέζεο ζηα Γξαθεία ηνπ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ – Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Αθίλεηα
πλεξγαηηθνχ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζνχ, 4νο φξνθνο, Αξρ. Κππξηαλνχ 31, 3036 Λεκεζφο ή λα απνζηαινχλ κε ζπζηεκέλν
ηαρπδξνκείν ζηελ Σ.Θ. 50329, 3603 Λεκεζφο, κε επδηάθξηηε ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα φρη αξγφηεξα απφ ηελ Πέκπηε, 28
Γεθεκβξίνπ 2017, ψξα 2.00 κ.κ. ε νπνία είλαη ε ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. Γηα πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ Έιελα Σήιιπξνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
elena.tyllirou@cut.ac.cy ή ζην ηειέθσλν +35725002466.

Απιθμόρ 607
ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΓΔΗΑ
Σν Τπνπξγείν Τγείαο αλαθνηλψλεη, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ηεο Απαζρφιεζεο
Δξγνδνηνπκέλσλ Ανξίζηνπ θαη Δξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνπ ηνπ 2016
(Ν. 70(Η)/2016), ηνπο πξνθαηαξθηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ αηηεηψλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ηηο αλάγθεο πνπ πηζαλφλ
λα πξνθχςνπλ ζε Ηαηξηθνχο Λεηηνπξγνχο, 1εο Σάμεο, ζηηο Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο, γηα ηα έηε
2017 - 30/6/2019.
χκθσλα κε ηηο Βαζηθέο Πξφλνηεο ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, θάζε ελδηαθεξφκελνο αηηεηήο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη
έλζηαζε θαηά ησλ πξνθαηαξθηηθψλ θαηαιφγσλ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
δεκνζίεπζήο ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. Οη ελζηάζεηο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ κέζσ ηνπ
Σειενκνηφηππνπ 22605481, φρη αξγφηεξα απφ ηηο 13 Οθησβξίνπ 2017. (Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα
απνηαζείηε ζην ηειέθσλν 22605512)
ΗΑΣΡΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ, 1εο ΣΑΞΖ (ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΑ)
3νο ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

A/A

ΜΟΡΗΑ

1

ΛΟΤΚΗΑ ΣΗΔΡΚΔΕΟΤ

3,00

2

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

0,25

3

ΔΚΑΣΔΡΗΝΑ ΦΟΜΗΝΔΝΚΟΒΑ

0,00

ΗΑΣΡΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ, 1εο ΣΑΞΖ (ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΑ)
3νο ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

A/A
1

ΗΧΑΝΝΑ ΥΑΕΗΡΖ

ΜΟΡΗΑ
2,50

ΗΑΣΡΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ, 1εο ΣΑΞΖ (ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ)
2νο ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

A/A

ΜΟΡΗΑ

1

ΥΡΗΣΟ ΥΡΗΣΟΦΗΓΖ

0,50

2

ΔΛΔΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟΤ

0,00
ΗΑΣΡΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ, 1εο ΣΑΞΖ (ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΑ)
3νο ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ

A/A
1

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΑΗΓΑΚΖ

ΜΟΡΗΑ
3,25
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Απιθμόρ 608
ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΣΡΟΦΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ
____________
Τπνηξνθίεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ απφ ην Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ Δπηθνηλσληψλ
θαη Έξγσλ γηα ζπνπδέο ζηηο Ναπηηθέο Αθαδεκίεο ζηελ Κχπξν
Αθαδεκατθφ έηνο 2017/18
Tν Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηε δηεθδίθεζε ππνηξνθίαο γηα ζπνπδέο πιήξνπο
θνίηεζεο ζηηο Ναπηηθέο Αθαδεκίεο ζηελ Κχπξν.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ Αλαθνίλσζε κε αξ. 414 (απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο) θαη ηε ζρεηηθή Αίηεζε κε αξ. 90, απφ:


Σελ ηζηνζειίδα Σκήκαηνο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο http://www.shipping.gov.cy



Σα Γξαθεία ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ,


Σελ Ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ http://www.cyscholarships.gov.cy
Οη αηηήζεηο κε φια ηα ζηνηρεία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ
Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ ή λα απνζηαινχλ ζπζηεκέλεο κέζσ Σαρπδξνκείνπ, κέρξη ηελ Παξαζθεπή, 3 Ννεκβξίνπ 2017 θαη
νο
ψξα 2.00 κ.κ. ζηε δηεχζπλζε: Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ, Φισξίλεο 7, GREG TOWER, 3 φξνθνο, 1065
Λεπθσζία, ή ζηελ Σ.Θ. 23949, 1687 Λεπθσζία. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνηαζνχλ
ζηα ηειέθσλα 22456433, 25823701.

____________________________________________________________________________________________________________
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

