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Νίκη Κυπραγόρα (Βατυλιώτου)
(Π.Φ. 26685)
Θέκλα Καδή-Ελευθερίου
(Π.Φ. 27030/ΙΙ)
Στέλιος Ζερβός
(Π.Φ. 27031)
Χρίστος Κουνιαΐδης
(Π.Φ. 27032)
Κώστας Κωνσταντίνου
(Π.Φ. 27034)
Τριανταφυλλιά Καρανίκου-Λύμπουρα
(Π.Φ. 27911/ΙΙ)
Ντίνος Κοτζιάπασιης
(Π.Φ. 29560)
Παύλος Ο. Νεοφύτου
(Π.Φ. 32235/ΙΙ)
Η κ. Χρυστάλλα Κωνσταντίνου (Π.Φ.24204), μόνιμος Αρχιτέκτονας, 1ης Τάξης, και o κ. Φραντζέσκος Ιακωβίδης
(Π.Φ.32109) μόνιμος Αρχιτέκτονας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγονται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Αρχιτέκτονα,
Τμήμα Δημοσίων Έργων, από τις 15 Δεκεμβρίου 2017.
Αριθμός 49
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Ο κ. Ευάγγελος Προδρόμου, ο οποίος είχε προαχθεί αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 1998 στη μόνιμη θέση
Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (γνωστοποίηση αρ. 434 στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4797 και ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 2014) και του οποίου η πιο πάνω
αναδρομική προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από
την 1η Σεπτεμβρίου 1998.
(ΠΜΠ.4086)
Αριθμός 50
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
H κ. Μαριάννα Σανταμά-Πατσαλίδου, μόνιμος Διευθυντής Τομέα Δικαιοσύνης, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης, διορίζεται ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, επιπρόσθετα με τα
καθήκοντα της θέσης της, από τις 12 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 11 Απριλίου 2018.
(Π.Φ. 23492)
Aριθμός 51
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Ο κ. Βασίλειος Τυριακίδης, μόνιμος Υδρολόγος, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αποσπάται ως Εθνικός
Εμπειρογνώμονας στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες, δυνάμει του
άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 15 Ιανουαρίου 2018
μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2019.
(Π.Φ. 34893)
Aριθμός 52
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Η απόσπαση του κ. Μιχαήλ Χαϊλή, μόνιμου Ανώτερου Οικονομικού Λειτουργού, Υπουργείο Οικονομικών, για
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δυνάμει του άρθρου
47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, ανανεώνεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018.
(Π.Φ. 29553)
Aριθμός 53
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Η απόσπαση της κ. Αννούλας Κασιουλή-Κουππαρή, μόνιμου Ανώτερου Γεωργικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωργίας, για
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στην Κεντρική Διοίκηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017,
τερματίστηκε από τις 16 Ιανουαρίου 2018.
(Π.Φ. 20231/ΙΙ)

Αριθμός 54
ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τη μόνιμη θέση Διευθυντή Τμήματος Δασών, η οποία αναμένεται να κενωθεί από
1.5.2018 λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης
είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των €65.315 στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν
εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. (www.psc.
gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη), (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι
αργότερα από την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00.
2. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα, έχουν ως εξής:
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2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α)

Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Δασών, καθώς και για
την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας και της δασικής πολιτικής της κυβέρνησης.

(β)

Συμβουλεύει σε θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με τις
αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς επίσης και στη λήψη και εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων.

(γ)

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
1.

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Δασολογία.
(Σημ.:

Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2.

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση ή ειδική εκπαίδευση ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα ή θέματα σχετικά
με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Δασών.

3.

Δεκαετής τουλάχιστο μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα εφαρμοσμένης δασοπονίας, από την
οποία πενταετής τουλάχιστο διοικητική πείρα κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία.

4.

Πολύ καλή γνώση της δασικής νομοθεσίας και των δασικών προβλημάτων της Κύπρου, καθώς και της σχετικής
κυβερνητικής πολιτικής.

5.

Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και
ευθυκρισία.

6.

Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των
γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους (i)

των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii)

οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας.
3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας
τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3)
του 2017, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας
εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 "Κανένας δε
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται
για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι
αργότερα από την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης
στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν
είναι απαραίτητη.
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή
της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα
προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά
αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.
6. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη
δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(Φ. 15.21.001.012.005.001.005)
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Αριθμός 55
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανακοινώνει την ύπαρξη κενής θέσης βοηθού δικηγόρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα το Στρασβούργο. Αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά
χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα αίτησης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο www.coe-recruitment.com.
Assistant Lawyer – Cyprus (e1/2018)
European Court of Human Rights - Strasbourg
Based in Strasbourg, France, the European Court of Human Rights is an international court set up in 1959. It rules on
individual or State applications alleging violations of the civil and political rights set out in the European Convention on
Human Rights.
Our Assistant Lawyers’ Scheme offers legal professionals at the start of their careers invaluable exposure to the
European Court of Human Rights. Enjoying our highly regarded in-house training programme, you will benefit from
regular contact with experienced case lawyers, senior managers and judges.
From day-to-day, you will find yourself examining and dealing with applications, drafting decisions and reports,
advising applicants on admissibility, attending the Court's sessions, presenting applications and supporting more
seasoned colleagues. You will have a law degree and be a member of the Cyprus Bar Association, giving you broad
knowledge of constitutional and international law. You will have at least 6 months’ professional practice experience, but
above all you will be well versed in the Cypriot legal system, highly IT literate and extremely organised and methodical in
your approach.
In addition to Greek (mother-tongue level), you have very good knowledge of one of the two official languages of the
Council of Europe (English, French) and ability to draft legal texts therein clearly and precisely.
Applications should be made in English or French using the Council of Europe online application system at www.coerecruitment.com before the deadline of 6 February 2018.

Αριθμός 56
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992, ενώ μέσα από αυτή τη σύντομη
αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξης, κατέκτησε τη διεθνή καταξίωση και σήμερα βρίσκεται στα 52 καλύτερα νέα
Πανεπιστήμια του κόσμου και ανάμεσα στα 351-400 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times New Higher Education
Rankings).
Αυτή η μεγάλη διάκριση είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης στην αριστεία και στη συνεχή εξέλιξη. Κατάφερε να
ξεχωρίζει και να βραβεύεται στο ιδιαίτερα απαιτητικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας, ανοίγοντας νέους επιστημονικούς
δρόμους.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο. Γι’ αυτό και θέλει να έχει μαζί του τους καλύτερους.
Στην κατεύθυνση αυτή τα προγράμματα σπουδών του βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και η πρόσληψη ακαδημαϊκών
μελών υψηλού επιπέδου θα συμβάλουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό και προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η
περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας στην οποία το νέο ακαδημαϊκό προσωπικό αναμένεται να
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη των πιο κάτω τριών (3) θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού
στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Κοινωνιολογία»
Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Δημοσιογραφία και ΜΜΕ»
Μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Πολιτική Επιστήμη»
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:
http://www.ucy.ac.cy/hr/el/recruitmentsupportoffcacadresearch/20-gr-articles/recruitment-support-offc-acad research
/55-guidesproceduresacadmpersn
Tα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τη βαθμίδα, αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά
ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για τις πιο πάνω θέσεις θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση
της Ελληνικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
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Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του
προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών,
λόγω του ότι η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Eλληνική. Σημειώνεται ότι το κάθε
Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) µε βάση την ισχύουσα
Νομοθεσία ανέρχονται σε:
Καθηγητής
(Κλίμακα Α15-Α16)
€70.303,48 - €91.384,41
Αναπληρωτής Καθηγητής
(Κλίμακα Α14-Α15)
€62.004,54 - €84.532,89
Επίκουρος Καθηγητής
(Κλίμακα Α13-Α14)
€57.856,50 - €78.029,90
Λέκτορας
(Κλίμακα Α12-Α13)
€48.860,63 - €71.559,54
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018. Οι αιτήσεις πρέπει
να περιλαμβάνουν δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή (USB sticks) – σε μορφή PDF
(Portable Document Format) ή Word – των ακόλουθων:
I.
Επιστολή στην οποία να αναφέρονται: το Τμήμα, η βαθμίδα, η θέση/ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται
καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
II.
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
III.
Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών
σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις).
IV.
Κατάλογο δημοσιεύσεων.
V.
Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων.
VI.
Aντίγραφα τίτλων σπουδών θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται στο ψηφιακό μέσο.
VII.
Oι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν
εμπιστευτικές συστατικές, σε μορφή PDF, από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση απευθείας στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, στη διεύθυνση references@ucy.ac.cy Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών αυτών θα
πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (Πέμπτη,
26 Απριλίου 2018).
Υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση σε περισσότερες από μια ειδικότητες θα πρέπει να υποβάλουν
ξεχωριστή αίτηση, επισυνάπτοντας για κάθε αίτηση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο Ι μέχρι VII.
Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα
τουρκικά και σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το
Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον
αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει
να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν είναι αποδεκτές.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην:
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πανεπιστημιούπολη,
Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,
Τ.Θ. 20537,
1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,
τηλ. 22894158/4155,
το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 και ώρα 2:00 μ.μ. ή να σταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο ο οποίος θα
φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 26 Απριλίου 2018. Αιτήσεις που θ’ αποσταλούν
ταχυδρομικά θα θεωρούνται εμπρόθεσμες νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το
αργότερο μέχρι τις 3 Μαΐου 2018 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου μέχρι 26 Απριλίου 2018), με αποκλειστική ευθύνη για
τούτο του/της αιτητή/τριας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
(00357 22 89 4158/4155) ή στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (00357 22 89 4561/60).
Αριθμός 57
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑ·Ι·ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει από το Σεπτέμβριο 2017 πιστοποιημένο προπτυχιακό Πρό-γραμμα
Σπουδών στη Χημική Μηχανική, με συνεργασία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος με
τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου. Για την ενίσχυση του Προγράμματος αυτού, και την ανάπτυξη
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος που βρίσκεται υπό μετεξέλιξη σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών, το
Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω
κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:
«Χημική Μηχανική, με προτίμηση σε ένα ή περισσότερα από τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Μηχανική Χημικών
Διεργασιών, Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών, Ρευστομηχανική και Φαινόμενα Μεταφοράς, Πετροχημική
Μηχανική, χωρίς να αποκλείονται υποψηφιότητες σε άλλα γνωστικά αντικείμενα της Χημικής Μηχανικής».
Για όλες τις βαθμίδες απαιτούνται:
α) Προπτυχιακός τίτλος σπουδών Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου στη Χημική Μηχανική ή Βιοχημική Μηχανική ή
Μηχανική Διεργασιών.
β) Διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου.
γ) Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση των τίτλων σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:
http://www.cut.ac.cy/university/jobs/academic/qualifications/ Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής
πείρας του υποψηφίου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
ου
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13 μισθού) με βάση την ισχύουσα
Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
Επίκουρος Καθηγητής
(Κλίμακα Α13 – Α14)
€57.857 - €78.030
Λέκτορας
(Κλίμακα Α12 – Α13)
€43.974 - €71.559
Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από την 1/1/2019,
εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
(Ι) Σε έντυπη μορφή
1. Επιστολή στην Ελληνική ή Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για
την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε
περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα)
2. Βιογραφικό Σημείωμα - στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα)
3. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών
σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις) – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα)
4. Κατάλογο δημοσιεύσεων στην Ελληνική ή Αγγλική (2 αντίγραφα)
5. Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα)
6. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα)
7. Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα)
8. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας από τουλάχιστον τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου (2 αντίγραφα).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν
εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία
Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να
υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Το
Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών
των Ειδικών Επιτροπών, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
(ΙΙ) Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για
το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες, τα
ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα).
Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει
να υποβληθούν εκ νέου.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης
θέσης στα Γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού
ος
Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4 όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο
στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018,
ώρα 2:00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Έλενα Τήλλυρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση: elena.tyllirou@cut.ac.cy ή στο
τηλέφωνο +357 25002466.
Σημειώνεται ότι:
- Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα
επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
- Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα,
την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.
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Αριθμός 58
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑ·Ι·ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει από το Σεπτέμβριο 2017 πιστοποιημένο προπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών στη Χημική Μηχανική, με συνεργασία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος με
τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου. Για την ενίσχυση του Προγράμματος αυτού, και την ανάπτυξη
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος που βρίσκεται υπό μετεξέλιξη σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών, το
Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω
κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μια (1) θέση στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή στην ειδικότητα:
«Χημική Μηχανική, με προτίμηση σε ένα ή περισσότερα από τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Μηχανική Χημικών
Διεργασιών, Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών, Ρευστομηχανική και Φαινόμενα Μεταφοράς, Πετροχημική
Μηχανική, χωρίς να αποκλείονται υποψηφιότητες σε άλλα γνωστικά αντικείμενα της Χημικής Μηχανικής».
Για όλες τις βαθμίδες απαιτούνται:
α) Προπτυχιακός τίτλος σπουδών Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου στη Χημική Μηχανική ή Βιοχημική Μηχανική ή
Μηχανική Διεργασιών.
β) Διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου.
γ) Καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση των τίτλων σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:
http://www.cut.ac.cy/university/jobs/academic/qualifications/ Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής
πείρας του υποψηφίου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά.
Απαιτείται επίσης εμπειρία στην οργάνωση υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Θα
δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ικανότητα των υποψηφίων να συμβάλουν στην ανάπτυξη του Τμήματος και των
προγραμμάτων σπουδών Χημικής Μηχανικής.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
ου
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13 μισθού) με βάση την ισχύουσα
Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:
Καθηγητής
(Κλίμακα Α15 – Α16)
€70.303- €91.384
Αναπληρωτής Καθηγητής
(Κλίμακα Α14 – Α15)
€62.005- €84.533
Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από την 1/1/2019,
εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
(Ι) Σε έντυπη μορφή
1. Επιστολή στην Ελληνική ή Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για
την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε
περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα)
2. Βιογραφικό Σημείωμα - στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα)
3. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών
σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις) – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα)
4. Κατάλογο δημοσιεύσεων στην Ελληνική ή Αγγλική (2 αντίγραφα)
5. Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα)
6. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα)
7. Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα)
8. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας από τουλάχιστον τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου (2 αντίγραφα).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν
εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία
Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να
υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Το
Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών
των Ειδικών Επιτροπών, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
(ΙΙ) Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για
το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες, τα
ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα).
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Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει
να υποβληθούν εκ νέου.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης
θέσης στα Γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού
ος
Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4 όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο
στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018,
ώρα 2:00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Έλενα Τήλλυρου στη ηλεκτρονική διεύθυνση: elena.tyllirou@cut.ac.cy ή στο
τηλέφωνο +357 25002466.
Σημειώνεται ότι:
Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα
επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την
εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Αριθμός 59
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Τεχνικού (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού) για τις
ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προϋπολογισμού, για εξαίρεση της θέσης από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον
Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.
Η εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα της Θέσης είναι :
Α4: €2.152,84 Χ 133,27 – 3.752,09
και
Συνδυασμένες Κλίμακες.
Α7: €3.588,06 Χ 179,40 – 5.382,09
Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο
Υπηρεσίας της Θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Βοηθά στην ετοιμασία σχεδίων, την τοπογράφηση, τη χάραξη έργων, την κατάρτιση τεχνικών όρων,
προμετρήσεων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, την επίβλεψη τεχνικών εργασιών όπως και την ετοιμασία
και υποβολή τεχνικών εκθέσεων.
(β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. (α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στον Κλάδο Πολιτικής Μηχανικής ή
Αρχιτεκτονικής,
ή
(β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση κύκλου Θετικών Επιστημών ή
Τεχνικών Σχολών, και τριετής τουλάχιστον πείρα μετά την απόκτηση του απολυτηρίου σε τεχνικές εργασίες ή
σχεδιαστή.
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(α) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πετύχουν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της
σχετικής νομοθεσίας.
η
(β) Οι κάτοχοι του προσόντος που αναφέρεται στο 1(α) πιο πάνω τοποθετούνται κατά το διορισμό τους στην 4
βαθμίδα της Κλίμακας Α4. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν το προσόν αυτό
η
ύστερα από το διορισμό τους, η τοποθέτησή τους όμως στην 4 βαθμίδα θα γίνεται από την ημερομηνία
απόκτησης του προσόντος αυτού.
(γ) Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού/ης που θα διοριστεί, εφαρμόζεται η παράγραφος
9 του Νόμου N.10 (IΙ)/2017 που αφορά στη Μείωση των Κλιμάκων εισδοχής.
Γραπτή και προφορική εξέταση:
(α) Σύμφωνα με την πιο πάνω Σημείωση (1) η διαδικασία πλήρωσης της θέσης αυτής θα διέπεται από τις πρόνοιες
του Νόμου Αρ. 6(Ι)/98 έως το 2008 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμοι του 1998 έως 2006 και του Τροποποιητικού Νόμου 106(Ι) του 2008).
(β) Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις.

77
(γ)

Σε προφορική εξέταση θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, κατά σειρά επιτυχίας, που πληροί
τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της Θέσης. Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που θα
κληθούν σε προφορική εξέταση (συνέντευξη) θα είναι ο τριπλάσιος από τον αριθμό της κενής θέσης. Αν ο
αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε
προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις.
Άλλες Αναγκαίες Προϋποθέσεις
(α) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για άρρενες
υποψηφίους).
(β) Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Αιτήσεις:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο Γεν. 1 ΚΟΑ. Οι αιτήσεις πρέπει
να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται
στα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα
πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα
κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2. Το έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στην οδό
ος
Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, Έγκωμη, Λευκωσία, 1 όροφος, Αρχείο ΚΟΑ ή από την πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση
(Ειδήσεις / Θέσεις Εργασίας):
https://cyprussports.org/gr/
3. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό Φάκελο με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» και να παραδοθούν στη Γραμματεία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να
αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή υπόψη Γενικού Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
στην Διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου, 2400 Έγκωμη, Λευκωσία.
4. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
5. Για πληροφορίες αναφορικά με τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Γραφεία του ΚΟΑ, τηλ. 22897000
(212, 235 και 114).
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:
1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως.
2. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες).
3. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
4. Ακαδημαϊκά Προσόντα (Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στον Κλάδο Πολιτικής
Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής).
5. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση.
6. Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η
θέση και το αντικείμενο της εργασίας.

Αριθμός 60
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής, μόνιμης θέσης Δημοτικού Μηχανικού στο Δήμο Αγλαντζιάς.
(Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).
1. Εγκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α11:€29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292
(Συνδυασμένες κλίμακες).
Α13:€39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253
Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον,
καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε
καιρό.
Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και
Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο
και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα
έχουν ως εξής:
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
2.1
Υπεύθυνος για:
2.1.1
Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
καθώς και τον προγραμματισμό, εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών,
οδικών, κυκλοφοριακών και άλλων έργων του Δήμου,
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2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.1.5
2.1.6

την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, κανονισμών και διαταγμάτων που διέπουν τις αρμοδιότητες και
υποχρεώσεις των Δήμων στον ευρύτερο τεχνικό τομέα με έμφαση στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Νόμο και Κανονισμούς, τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, τον περί Δήμων Νόμο τον περί
Ελέγχου Διαφημιστικών Πινακίδων Νόμο και τον περί Πετρελαιοειδών Νόμο και Κανονισμούς,
τη σχεδίαση, μελέτη, εκτέλεση, εποπτεία των τεχνικών έργων του Δήμου και ετοιμασία εκθέσεων
προόδου,
τον έλεγχο των αιτήσεων για άδειες οικοδομής, διαχωρισμούς οικοπέδων, ανάπτυξη γης και
πιστοποιητικών εγκρίσεως, καθώς και τη διεξαγωγή στατικού και αντισεισμικού ελέγχου σε σχέση με
αιτήσεις για άδειες οικοδομής,
την εκπαίδευση, εποπτεία και καθοδήγηση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας,
την τήρηση και λειτουργία αρχείου σε σχέση με τις αιτήσεις για άδειες οικοδομών, διαχωρισμού
οικοπέδων, αναπτύξεως γης και συναφών θεμάτων, καθώς επίσης και για την τήρηση και λειτουργία
αρχείου, ρυμοτομιών και πολεοδομικών σχεδίων.

2.2 Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή
εισηγείται τρόπους επίλυσής τους.
2.3 Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και
διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
2.4

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

3

Απαιτούμενα προσόντα:

3.1.

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία ή στην Πολιτική
Μηχανική.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

3.2. Εγγραφή στον οικείο Κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου
Κύπρου νομοθεσία.
3.3. Πενταετής τουλάχιστον πείρα στην εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής ή/και Αρχιτεκτονικής ή/και σε θέματα
Πολεοδομίας από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν
προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
3.4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3.5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν
επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
Διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων.
Σύμφωνα με την πιο πάνω Σημείωση αρ. (1) του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, οι υποψήφιοι που πληρούν τα
απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε προφορική εξέταση
μόνο, όπως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ημερομηνία των προφορικών εξετάσεων θα καθοριστεί
αργότερα.
Σημειώσεις:
1.

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

2.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 των περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγλαντζιάς δυνάμει των άρθρων 53 και 87 του περί Δήμων Νόμου, ΚΔΠ 372/2000 με την οποία υιοθετήθηκε η
ΚΔΠ 71/2000, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στη δημοτική υπηρεσία, εκτός εάν-

3.

2.1.

Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές,

2.2.

κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο
διορισμός,

2.3.

δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

2.4.

δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημοτική υπηρεσία ή σε
οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε οργανισμό δημόσιου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα,

2.5.

πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση
ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/2009), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά
που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα
οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
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Υποβολή Αιτήσεων:
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Δήμου Αγλαντζιάς και να παραδοθούν στα Γραφεία του
Δήμου Αγλαντζιάς, Αικατερίνης Κορνάρο 8, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με
συστημένη επιστολή, στο Δημοτικό Γραμματέα, Τ.Θ. 20259, 2150 Αγλαντζιά, όχι αργότερα από τις 9 Φεβρουαρίου 2018
και ώρα 15:00. Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα,
ημερομηνίας, το αργότερο, μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2018.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών
προσόντων που αναφέρονται, περιλαμβανομένων εμπεριστατωμένων βεβαιώσεων για υπηρεσία, που αφορά την
εργασιακή πείρα και τα διοικητικά καθήκοντα. Σε σχέση με τα επίπεδα γνώσης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας που
ζητούνται στα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσία οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από την
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας τεκμήρια, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.
Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου
αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.
Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες ή αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα,
όπως αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία
του Δήμου Αγλαντζιάς, τηλ. 22462233, σε εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.aglantzia.org.cy.

Αριθμός 61
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
____________
Αποτελέσματα Ενδοτμηματικών Εξετάσεων
Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ανακοινώνει ότι, η κα Νίκη Μπαρρή με Α.Δ.Τ 840669, έχει επιτύχει στις
ενδοτμηματικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Οκτωβρίου 2017, για ανέλιξη των μόνιμων και έκτακτων
Κτηματολογικών Γραφέων.

80
Αριθμός 62
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 21.10.2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών μόνιμων θέσεων Ανώτερου Λειτουργού
Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34(4) των
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, κατά
σειρά κατάταξης των υποψηφίων, που διεξήχθη στις 21 Οκτωβρίου 2017, (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 10.2.2017 με αρ. γνωστοποίησης 72).
Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική βαθμολογία 50
μονάδες και άνω. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, νοουμένου ότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και λοιπές
προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα κληθούν σε προφορική
εξέταση ενώπιον της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής.
.
Α/Α

Αριθμός
Υποψηφίου

Συνολική
Βαθμολογία

1

42

81.50

2

131

81.00

3

53

79.00

4

81

78.50

5

24

76.00

6

77

76.00

7

20

75.00

8

43

75.00

9

119

73.50

10

45

73.00

11

137

72.00

12

157

72.00

13

50

71.50

14

167

71.00

15

62

70.00

16

59

69.50

17

66

69.00

18

162

68.50

19

161

68.00

20

64

67.50

21

15

67.00

22

35

67.00

23

48

66.50

24

55

66.00

25

34

65.00

26

57

65.00

27

37

64.50

28

46

63.50

29

90

63.50

Α/Α

Αριθμός
Υποψηφίου

Συνολική
Βαθμολογία

30

17

63.00

31

29

62.50

32

89

62.00

33

95

62.00

34

132

61.50

35

128

61.00

36

41

60.50

37

169

60.50

38

99

59.25

39

73

59.00

40

44

58.50

41

1

55.50

42

164

55.50

43

80

54.00

44

125

54.00

45

140

54.00

46

114

53.50

47

126

53.50

48

122

53.00

49

40

52.50

50

63

52.50

51

96

52.50

52

130

51.50

53

155

51.00

54

36

50.50

55

33

50.00

___________________________________________________________________________________________________________
Tυπώθηκε στο Tυπογραφείο της Kυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo
Aντίτυπα της Eπίσημης Eφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

