470
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 2018- 30/6/2019
εο
ΘΔΖ: Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1 Σάμεο (Κι. Α13 θαη Α15)
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)
** Δμεηδίθεπζε κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο εηδηθφηεηαο
αλαγλσξηζκέλε απφ ην Ηαηξηθφ πκβνχιην Κχπξνπ

0,25-5

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
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) Οη εμεηδηθεχζεηο νη νπνίεο είλαη αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Ηαηξηθφ πκβνχιην Κχπξνπ είλαη νη αθφινπζεο: α) Δληαηηθή
Θεξαπεία, Δληαηηθή Θεξαπεία Νενγλψλ, Παηδνλεπξνινγία, Λνηκψδε Ννζήκαηα.

Αριθμός 427
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ - ΓΗΝΔΣΑΗ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΛΤΣΔΡΟΤ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΘΔΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
Σν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ηδξχζεθε ην 1989 θαη ιεηηνχξγεζε ζηε Λεπθσζία ην 1992, ελψ κέζα απφ απηή ηε ζχληνκε
αιιά δεκηνπξγηθή πνξεία αλάπηπμεο, θαηέθηεζε ηε δηεζλή θαηαμίσζε θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ζηα 52 θαιχηεξα λέα
Παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ θαη αλάκεζα ζηα 351-400 θαιχηεξα παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ (Times New Higher Education
Rankings).
Απηή ε κεγάιε δηάθξηζε είλαη απνηέιεζκα ηεο αθνζίσζεο ζηελ αξηζηεία θαη ζηε ζπλερή εμέιημε. Καηάθεξε λα
μερσξίδεη θαη λα βξαβεχεηαη ζην ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη δπλακηθφ πεδίν ηεο έξεπλαο, αλνίγνληαο λένπο επηζηεκνληθνχο
δξφκνπο.
Σν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θάζε ρξφλν γίλεηαη θαιχηεξν. Γη’ απηφ θαη ζέιεη λα έρεη καδί ηνπ ηνπο θαιχηεξνπο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή εμέιημε θαη ε πξφζιεςε αθαδεκατθψλ
κειψλ πςεινχ επηπέδνπ ζα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζην ζρεδηαζκφ θαη πξνζθνξά λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε
πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ. ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ απνηειεί ε
πεξαηηέξσ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία ην λέν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ αλακέλεηαη λα
δηαδξακαηίζεη νπζηαζηηθφ ξφιν.
Σν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ πξνθεξχζζεη κηα (1) ζέζε ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα ή Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζηελ
εηδηθφηεηα «Πεξηβαιινληηθή Βηνηερλνινγία» ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηεο
Πνιπηερληθήο ρνιήο.
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Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη ππνςεθίνπο κε εκπεηξία θαη ελδηαθέξνλ λα αλαπηχμνπλ έλα ηζρπξφ απηφλνκν
εξεπλεηηθφ έξγν ζην αληηθείκελν απηφ. Δπηπιένλ ζα πξέπεη νη ππνςήθηνη λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα
επεθηείλνπλ ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεραληθήο Πεξηβάιινληνο.
ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ
Σν Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (ΠΜΜΠ) απνηειεί έλα απφ ηα ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο
Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2002. Απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ κέρξη ζήκεξα, ην
Σκήκα έρεη αλαπηπρζεί γξήγνξα, θαη ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη, κε ηελ πξφζιεςε λέσλ κειψλ Αθαδεκατθνχ
Πξνζσπηθνχ θαη ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ εηζεξρφκελσλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα
απηήο ηεο αλαπηπμηαθήο θάζεο, δεκηνπξγήζεθε ε απαξαίηεηε εξγαζηεξηαθή θαη πιεξνθνξηθή ππνδνκή γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο απνζηνιήο λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηνπο θνηηεηέο.
ηελ ηειεπηαία δηεζλή αμηνιφγεζε ησλ Times Higher Education World University Rankings ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
θαηαηάζζεηαη ζηα θνξπθαία 200 παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο ελψ ν αξηζκφο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ζηελ
Δπξψπε ππεξβαίλεη ηηο 6000. Σν Σκήκα ζα θηινμελεζεί ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο πνπ
ζα απνηεινχλ κε ηελ νινθιήξσζή ηνπο ην κεγαιχηεξν θηίξην γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ην Σκήκα ΠΜΜΠ, κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ucy.ac.cy/cee/el
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο απφ αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην. Δπηπιένλ
απαηηείηαη νη ππνςήθηνη λα είλαη θάηνρνη πξψηνπ πηπρίνπ Μεραληθνχ απφ αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην.
Σα ειάρηζηα πξνζφληα γηα θάζε αθαδεκατθή βαζκίδα πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα:
www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures
Tα απαηηνχκελα πξνζφληα, αλάινγα κε ηε βαζκίδα, αθνξνχλ: πξνεγνχκελε αθαδεκατθή πείξα, απνδεηθηηθά
εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη επηζηεκνληθήο ζπλεηζθνξάο, εκπεηξία νξγάλσζεο πςειήο πνηφηεηαο πξνπηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ.
Γιψζζεο δηδαζθαιίαο είλαη ε Διιεληθή θαη ε Σνπξθηθή. Γηα ηελ πην πάλσ ζέζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε θαιή γλψζε
ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο.
Οη ππνςήθηνη δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεµνθξαηίαο.
ηελ πεξίπησζε εθινγήο ππνςεθίνπ ν νπνίνο δελ γλσξίδεη επαξθψο ηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα είλαη επζχλε ηνπ
πξνζιεθζέληα θαζψο θαη ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν ππάγεηαη λα κάζεη ηελ Διιεληθή γιψζζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ,
ιφγσ ηνπ φηη ε επίζεκε γιψζζα δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ είλαη ε Eιιεληθή. εκεηψλεηαη φηη ην θάζε
Σκήκα ζα ζέζεη ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα γηα ην επίπεδν επάξθεηαο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο πνπ απαηηείηαη.
Οη ζπλνιηθέο εηήζηεο αθαζάξηζηεο απνιαβέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 13νπ κηζζνχ) µε βάζε ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία αλέξρνληαη ζε:
Λέθηνξαο
(Κιίµαθα Α12-Α13)
€43.974,58 - €71.559,54
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
(Κιίκαθα Α13-Α14)
€57.856,50 - €78.029,90
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κέρξη ηε Γεπηέξα, 17 επηεκβξίνπ 2018. Οη αηηήζεηο
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ δχν (2) αληίγξαθα ζε έληππε κνξθή θαη δπν (2) ζε ςεθηαθή κνξθή (USB sticks) – ζε κνξθή
PDF (Portable Document Format) ή Word – ησλ αθνινχζσλ:
I.
Δπηζηνιή ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη: 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.
II.
Πιήξεο Βηνγξαθηθφ εκείσκα.
III.
χληνκε αλαζθφπεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ, θαζψο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή κειινληηθψλ επηζηεκνληθψλ
ζρεδίσλ (κέρξη 1500 ιέμεηο).
IV.
Καηάινγν δεκνζηεχζεσλ.
V.
Αλάηππα ησλ ηξηψλ πην αληηπξνζσπεπηηθψλ δεκνζηεχζεσλ.
VI.
Aληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα ζαξψλνληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ςεθηαθφ κέζν.
VII.
Oη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ λα απνζηείινπλ
εκπηζηεπηηθέο ζπζηαηηθέο, ζε κνξθή PDF, απφ ηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε απεπζείαο ζην Παλεπηζηήκην
Κχπξνπ, ζηε δηεχζπλζε references@ucy.ac.cy. Σα νλφκαηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ θαζεγεηψλ απηψλ ζα
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ αίηεζε, γηαηί ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ επηπξφζζεηεο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Οη
ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα θζάζνπλ κέρξη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (Γεπηέξα,
17 επηεκβξίνπ 2018).
Σν Βηνγξαθηθφ εκείσκα θαη ε αλαζθφπεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηα ειιεληθά ή ζηα
ηνπξθηθά θαη ζε κία δηεζλή γιψζζα, θαηά πξνηίκεζε ηελ αγγιηθή.
Ο/ε ππνςήθηνο/α πνπ ζα επηιεγεί ζα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεκέλα θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο (φζνλ αθνξά ηίηινπο ζπνπδψλ απφ Παλεπηζηήκηα ζηελ Κχπξν) ή απφ ηελ Δθδίδνπζα Αξρή (φζνλ
αθνξά Παλεπηζηήκηα ηνπ Δμσηεξηθνχ).
Αηηήζεηο, ζηνηρεία θαη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζην παξειζφλ δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη πξέπεη
λα ππνβιεζνχλ εθ λένπ.
Αηηήζεηο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο δελ είλαη απνδεθηέο.
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Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ δηά ρεηξφο ζηελ:
Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ,
Παλεπηζηεκηνχπνιε,
Κηήξην πκβνπιίνπ – πγθιήηνπ «Αλαζηάζηνο Γ. Λεβέληεο»,
Σ.Θ. 20537,
1678 Λεπθσζία, ΚΤΠΡΟ,
ηει. 22894158/4155,
ην αξγφηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα, 17 επηεκβξίνπ 2018 θαη ψξα 2:00 κ.κ. ή λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ζε θάθειν ν νπνίνο
ζα θέξεη επδηάθξηηε ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα εκεξνκελίαο, ην αξγφηεξν κέρξη 17 επηεκβξίνπ 2018. Αηηήζεηο πνπ ζ’
απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ζα ζεσξνχληαη εκπξφζεζκεο λννχκελνπ φηη θζάζνπλ ζηελ Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 24 επηεκβξίνπ 2018 (κε επδηάθξηηε ζθξαγίδα θαθέινπ κέρξη 17 επηεκβξίνπ 2018), κε
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηνχην ηνπ/ηεο αηηεηή/ηξηαο.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 13/08/2018 κέρξη θαη 17/08/2018 νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζα παξακείλνπλ θιεηζηέο ιφγσ ζεξηλψλ δηαθνπψλ. Καηά ζπλέπεηα ε Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ δελ ζα κπνξεί λα παξαιακβάλεη αηηήζεηο θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε ρξνληθή πεξίνδν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνηείλνληαη ζηελ Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
(00357 22894158/4155) ή ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο (00357 22892200/2249).

Αριθμός 428
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ - ΓΗΝΔΣΑΗ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΛΤΣΔΡΟΤ
Σν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ηδξχζεθε ην 1989 θαη ιεηηνχξγεζε ζηε Λεπθσζία ην 1992, ελψ κέζα απφ απηή ηε ζχληνκε
αιιά δεκηνπξγηθή πνξεία αλάπηπμεο, θαηέθηεζε ηε δηεζλή θαηαμίσζε θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ζηα 52 θαιχηεξα λέα
Παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ θαη αλάκεζα ζηα 351-400 θαιχηεξα παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ (Times New Higher Education
Rankings).
Απηή ε κεγάιε δηάθξηζε είλαη απνηέιεζκα ηεο αθνζίσζεο ζηελ αξηζηεία θαη ζηε ζπλερή εμέιημε. Καηάθεξε λα
μερσξίδεη θαη λα βξαβεχεηαη ζην ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη δπλακηθφ πεδίν ηεο έξεπλαο, αλνίγνληαο λένπο επηζηεκνληθνχο
δξφκνπο.
Σν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θάζε ρξφλν γίλεηαη θαιχηεξν. Γη’ απηφ θαη ζέιεη λα έρεη καδί ηνπ ηνπο θαιχηεξνπο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή εμέιημε θαη ε πξφζιεςε αθαδεκατθψλ
κειψλ πςεινχ επηπέδνπ ζα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζην ζρεδηαζκφ θαη πξνζθνξά λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε
πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ. ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ απνηειεί ε
πεξαηηέξσ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία ην λέν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη
νπζηαζηηθφ ξφιν.
ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
Σν Σκήκα Αγγιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ πξνθεξχζζεη κία (1) ζέζε ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα ή
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζηελ εηδηθφηεηα «Γισζζνινγία ζηηο πεξηνρέο: Γισζζηθή Καηάθηεζε, Γισζζηθέο Γηαηαξαρέο,
Γισζζηθή Πνηθηιφηεηα θαη Θεσξεηηθή Γισζζνινγία». Ο/ε ππνςήθηνο/α πνπ ζα επηιεγεί πξέπεη λα έρεη δηαθξηζεί ζην
εξεπλεηηθφ πεδίν ηνπ/ηεο, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε γισζζηθή θαηάθηεζε, ηηο γισζζηθέο δηαηαξαρέο θαη ηε
γισζζηθή πνηθηιφηεηα· εμππαθνχεηαη επίζεο φηη ζα είλαη άξηηα θαηαξηηζκέλνο/ε ζηε Θεσξεηηθή Γισζζνινγία.
Δπηπιένλ, κε δεδνκέλν ην ηζρπξφ εξεπλεηηθφ πξνθίι θαη ην δπλακηζκφ ηνπ Σνκέα Γισζζνινγίαο ζην Σκήκα, ν/ε
ππνςήθηνο/α πξέπεη λα έρεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Αλακέλεηαη ηέινο φηη ν/ε
ππνςήθηνο/α ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθπφλεζε πξνηάζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ζπλεπψο
πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ πξνζέιθπζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή.
Γηα φιεο ηηο βαζκίδεο απαηηείηαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην.
Σα ειάρηζηα πξνζφληα γηα θάζε αθαδεκατθή βαζκίδα πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα:
www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures
Tα απαηηνχκελα πξνζφληα, αλάινγα κε ηε βαζκίδα, αθνξνχλ: πξνεγνχκελε αθαδεκατθή πείξα, απνδεηθηηθά
εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη επηζηεκνληθήο ζπλεηζθνξάο, εκπεηξία νξγάλσζεο πςειήο πνηφηεηαο πξνπηπρηαθψλ θαη
κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ.
Δπίζεκεο γιψζζεο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ε Διιεληθή θαη ε Σνπξθηθή. Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο ζην
Σκήκα Αγγιηθψλ πνπδψλ είλαη ε Αγγιηθή. Γηα ηελ πην πάλσ ζέζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο
Γιψζζαο. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα.
Οη ππνςήθηνη δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεµνθξαηίαο.
ηελ πεξίπησζε εθινγήο ππνςεθίνπ ν νπνίνο δελ γλσξίδεη επαξθψο ηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα είλαη επζχλε ηνπ
πξνζιεθζέληα θαζψο θαη ηνπ Σκήκαηνο ζην νπνίν ππάγεηαη λα κάζεη ηελ Διιεληθή γιψζζα ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ,
ιφγσ ηνπ φηη ε επίζεκε γιψζζα δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ είλαη ε Eιιεληθή. εκεηψλεηαη φηη ην θάζε
Σκήκα ζα ζέζεη ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα γηα ην επίπεδν επάξθεηαο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο πνπ απαηηείηαη.
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Οη ζπλνιηθέο εηήζηεο αθαζάξηζηεο απνιαβέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 13νπ κηζζνχ) µε βάζε ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία αλέξρνληαη ζε:
Λέθηνξαο

(Κιίκαθα Α12-Α13)

€43.974,58 - €71.559,54

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο

(Κιίκαθα Α13-Α14)

€57.856,50 - €78.029,90

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κέρξη ηε Γεπηέξα, 17 επηεκβξίνπ 2018. Οη αηηήζεηο
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ δχν (2) αληίγξαθα ζε έληππε κνξθή θαη δπν (2) ζε ςεθηαθή κνξθή (USB sticks) – ζε κνξθή
PDF (Portable Document Format) ή Word – ησλ αθνινχζσλ:
I.

Δπηζηνιή ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη: ην Σκήκα, ε βαζκίδα θαη ε εηδηθφηεηα θαη γηα ηελ νπνία ελδηαθέξνληαη,
θαζψο θαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα ζε πεξίπησζε εθινγήο.

II.

Πιήξεο Βηνγξαθηθφ εκείσκα.

III.

χληνκε αλαζθφπεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ, θαζψο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή κειινληηθψλ επηζηεκνληθψλ
ζρεδίσλ (κέρξη 1500 ιέμεηο).

IV.

Καηάινγν δεκνζηεχζεσλ.

V.

Αλάηππα ησλ ηξηψλ πην αληηπξνζσπεπηηθψλ δεκνζηεχζεσλ.

VI.

Aληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα ζαξψλνληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ςεθηαθφ κέζν.

VII.

Oη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ λα απνζηείινπλ
εκπηζηεπηηθέο ζπζηαηηθέο, ζε κνξθή PDF, απφ ηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε απεπζείαο ζην Παλεπηζηήκην
Κχπξνπ, ζηε δηεχζπλζε references@ucy.ac.cy Σα νλφκαηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ θαζεγεηψλ απηψλ ζα
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ αίηεζε, γηαηί ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ επηπξφζζεηεο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο.
Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα θζάζνπλ κέρξη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (Γεπηέξα,
17 επηεκβξίνπ 2018).

Σν Βηνγξαθηθφ εκείσκα θαη ε αλαζθφπεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηα ειιεληθά ή ζηα
ηνπξθηθά θαη ζε κία δηεζλή γιψζζα, θαηά πξνηίκεζε ηελ αγγιηθή.
Ο/ε ππνςήθηνο/α πνπ ζα επηιεγεί ζα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεκέλα θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο (φζνλ αθνξά ηίηινπο ζπνπδψλ απφ Παλεπηζηήκηα ζηελ Κχπξν) ή απφ ηελ Δθδίδνπζα Αξρή (φζνλ
αθνξά Παλεπηζηήκηα ηνπ Δμσηεξηθνχ).
Αηηήζεηο, ζηνηρεία θαη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζην παξειζφλ δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη πξέπεη λα
ππνβιεζνχλ εθ λένπ.
Αηηήζεηο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο δελ είλαη απνδεθηέο.
Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ δηά ρεηξφο ζηελ:
Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ,
Παλεπηζηεκηνχπνιε,
Κηήξην πκβνπιίνπ – πγθιήηνπ «Αλαζηάζηνο Γ. Λεβέληεο»,
Σ.Θ. 20537,
1678 Λεπθσζία, ΚΤΠΡΟ,
ηει. 22894158/4155,
ην αξγφηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα, 17 επηεκβξίνπ 2018 ή λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ζε θάθειν ν νπνίνο ζα θέξεη επδηάθξηηε
ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα εκεξνκελίαο, ην αξγφηεξν κέρξη 17 επηεκβξίνπ 2018. Αηηήζεηο πνπ ζ’ απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά
ζα ζεσξνχληαη εκπξφζεζκεο λννχκελνπ φηη θζάζνπλ ζηελ Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 24
επηεκβξίνπ 2018 (κε επδηάθξηηε ζθξαγίδα θαθέινπ κέρξη 17 επηεκβξίνπ 2018), κε απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηνχην
ηνπ/ηεο αηηεηή/ηξηαο.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 13/08/2018 κέρξη θαη 17/08/2018 νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζα παξακείλνπλ θιεηζηέο ιφγσ ζεξηλψλ δηαθνπψλ. Καηά ζπλέπεηα ε Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ δελ ζα κπνξεί λα παξαιακβάλεη αηηήζεηο θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε ρξνληθή πεξίνδν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνηείλνληαη ζηελ Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
(00357 22894158/4155) ή ζην Σκήκα Αγγιηθψλ πνπδψλ (00357 22892101/2102).
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Αριθμός 429
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ - ΓΗΝΔΣΑΗ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΛΤΣΔΡΟΤ
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
Σν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ηδξχζεθε ην 1989 θαη ιεηηνχξγεζε ζηε Λεπθσζία ην 1992, ελψ κέζα απφ απηή ηε ζχληνκε
αιιά δεκηνπξγηθή πνξεία αλάπηπμεο, θαηέθηεζε ηε δηεζλή θαηαμίσζε θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ζηα 52 θαιχηεξα λέα
Παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ θαη αλάκεζα ζηα 351-400 θαιχηεξα παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ (Times New Higher Education
Rankings).
Απηή ε κεγάιε δηάθξηζε είλαη απνηέιεζκα ηεο αθνζίσζεο ζηελ αξηζηεία θαη ζηε ζπλερή εμέιημε. Καηάθεξε λα
μερσξίδεη θαη λα βξαβεχεηαη ζην ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη δπλακηθφ πεδίν ηεο έξεπλαο, αλνίγνληαο λένπο επηζηεκνληθνχο
δξφκνπο.
Σν Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θάζε ρξφλν γίλεηαη θαιχηεξν. Γη’ απηφ θαη ζέιεη λα έρεη καδί ηνπ ηνπο θαιχηεξνπο.
ηελ θαηεχζπλζε απηή ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή εμέιημε θαη ε πξφζιεςε αθαδεκατθψλ
κειψλ πςεινχ επηπέδνπ ζα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζην ζρεδηαζκφ θαη πξνζθνξά λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε
πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ. ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ απνηειεί ε
πεξαηηέξσ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηελ νπνία ην λέν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη
νπζηαζηηθφ ξφιν.
ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
To Παλεπηζηήκην Κχπξνπ πξνθεξχζζεη κία (1) ζέζε ζηε βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα ή Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζηελ
εηδηθφηεηα:
«Μεηαθξαζηηθέο πνπδέο θαη πνπδέο Γηεξκελείαο»
Ζ ζέζε αθνξά νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ, εθφζνλ απηφο εκπίπηεη ηφζν ζηηο Μεηαθξαζηηθέο
πνπδέο φζν θαη ζηηο πνπδέο Γηεξκελείαο.
Ο/ε ππνςήθηνο/α πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πξαθηηθή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία θαη ζηνπο δχν ηνκείο ηεο
εηδηθφηεηαο ηεο πξνθήξπμεο θαη ζα θιεζεί λα ζπλεηζθέξεη θαζνξηζηηθά ζηελ πξνπηπρηαθή θαηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο ζηηο
Μεηαθξαζηηθέο ζπνπδέο, θαζψο θαη ζηελ πξνβιεπφκελε (επαλαιεηηνπξγία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηε
κεηάθξαζε/δηεξκελεία. Σέινο, ζα δηδάμεη επηιεγφκελα καζήκαηα αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο εηδίθεπζήο ηνπ/ηεο.
Γηα φιεο ηηο βαζκίδεο απαηηείηαη ε θαηνρή δηδαθηνξηθφ δηπιψκαηνο απφ αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ζε έλαλ απφ
ηνπο ηνκείο ηεο πξνθήξπμεο. Tα απαηηνχκελα πξνζφληα, αλάινγα κε ηε βαζκίδα, πεξηιακβάλνπλ: πξνεγνχκελε
αθαδεκατθή πείξα, απνδεηθηηθά εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη επηζηεκνληθήο ζπλεηζθνξάο, δηδαθηηθή εκπεηξία θαη εκπεηξία
νξγάλσζεο πςειήο πνηφηεηαο πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη εκπεηξία ζε εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα θαη ζηελ πξνζέιθπζε ρξεκαηνδφηεζεο. Σα ειάρηζηα πξνζφληα γηα θάζε αθαδεκατθή βαζκίδα
πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα:
www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures
Δπίζεκεο γιψζζεο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ε Διιεληθή θαη ε Σνπξθηθή. Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο ζην
Σκήκα Αγγιηθψλ πνπδψλ είλαη ε Αγγιηθή. Γηα ηελ πην πάλσ ζέζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε άξηζηε γλψζε ηφζν ηεο
Αγγιηθήο Γιψζζαο φζν θαη ηεο Διιεληθήο. Γλψζε πεξαηηέξσ γισζζψλ ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα.
Οη ππνςήθηνη δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεµνθξαηίαο.
Οη ζπλνιηθέο εηήζηεο αθαζάξηζηεο απνιαβέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 13νπ κηζζνχ) µε βάζε ηελ ηζρχνπζα
Ννκνζεζία αλέξρνληαη ζε:
Λέθηνξαο
(Κιίκαθα Α12-Α13)
€43.974,58 - €71,559.54
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
(Κιίκαθα Α13-Α14)
€57.856,50 - €78.029,90
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κέρξη ηε Γεπηέξα, 17 επηεκβξίνπ 2018. Οη αηηήζεηο
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ δχν (2) αληίγξαθα ζε έληππε κνξθή θαη δπν (2) ζε ςεθηαθή κνξθή (USB sticks) – ζε κνξθή
PDF (Portable Document Format) ή Word – ησλ αθνινχζσλ:
I.
Δπηζηνιή ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη: ην Σκήκα, ε βαζκίδα, ε εηδηθφηεηα γηα ηελ νπνία ελδηαθέξνληαη, θαζψο
θαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα ζε πεξίπησζε εθινγήο.
II.
Πιήξεο Βηνγξαθηθφ εκείσκα.
III.
χληνκε αλαζθφπεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ, θαζψο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή κειινληηθψλ επηζηεκνληθψλ
ζρεδίσλ (κέρξη 1500 ιέμεηο).
IV.
Καηάινγν δεκνζηεχζεσλ.
V.
Αλάηππα ησλ ηξηψλ πην αληηπξνζσπεπηηθψλ δεκνζηεχζεσλ.
VI.
Aληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα ζαξψλνληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ςεθηαθφ κέζν.
VII.
Oη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ λα απνζηείινπλ
εκπηζηεπηηθέο ζπζηαηηθέο, ζε κνξθή PDF, απφ ηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε απεπζείαο ζην Παλεπηζηήκην
Κχπξνπ, ζηε δηεχζπλζε references@ucy.ac.cy Σα νλφκαηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ θαζεγεηψλ απηψλ ζα
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ αίηεζε, γηαηί ελδέρεηαη λα δεηεζνχλ επηπξφζζεηεο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο.
Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα θζάζνπλ κέρξη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ (Γεπηέξα,
17 επηεκβξίνπ 2018).
Σν Βηνγξαθηθφ εκείσκα θαη ε αλαζθφπεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηα ειιεληθά ή ζηα
ηνπξθηθά θαη ζε κία δηεζλή γιψζζα, θαηά πξνηίκεζε ηελ αγγιηθή.
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Ο/ε ππνςήθηνο/α πνπ ζα επηιεγεί ζα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεκέλα θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο (φζνλ αθνξά ηίηινπο ζπνπδψλ απφ Παλεπηζηήκηα ζηελ Κχπξν) ή απφ ηελ Δθδίδνπζα Αξρή (φζνλ
αθνξά Παλεπηζηήκηα ηνπ Δμσηεξηθνχ).
Αηηήζεηο, ζηνηρεία θαη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζην παξειζφλ δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη πξέπεη λα
ππνβιεζνχλ εθ λένπ.
Αηηήζεηο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο δελ είλαη απνδεθηέο.
Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ δηά ρεηξφο ζηελ:
Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ,
Παλεπηζηεκηνχπνιε,
Κηήξην πκβνπιίνπ – πγθιήηνπ «Αλαζηάζηνο Γ. Λεβέληεο»,
Σ.Θ. 20537,
1678 Λεπθσζία, ΚΤΠΡΟ,
ηει. 22894158/4155,
ην αξγφηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα, 17 επηεκβξίνπ 2018 ή λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ζε θάθειν ν νπνίνο ζα θέξεη επδηάθξηηε
ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα εκεξνκελίαο, ην αξγφηεξν κέρξη 17 επηεκβξίνπ 2018. Αηηήζεηο πνπ ζ’ απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά
ζα ζεσξνχληαη εκπξφζεζκεο λννχκελνπ φηη θζάζνπλ ζηελ Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ην αξγφηεξν κέρξη ηηο
24 επηεκβξίνπ 2018 (κε επδηάθξηηε ζθξαγίδα θαθέινπ κέρξη 17 επηεκβξίνπ 2018), κε απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηνχην
ηνπ/ηεο αηηεηή/ηξηαο.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 13/08/2018 κέρξη θαη 17/08/2018 νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ζα παξακείλνπλ θιεηζηέο ιφγσ ζεξηλψλ δηαθνπψλ. Καηά ζπλέπεηα ε Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ δελ ζα κπνξεί λα παξαιακβάλεη αηηήζεηο θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε ρξνληθή πεξίνδν.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνηείλνληαη ζηελ Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
(00357 22894158/4155) ή ζην Σκήκα Αγγιηθψλ πνπδψλ (00357 22892101/2102).

Αριθμός 430
ΚΔΝΖ ΘΔΖ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο απφ ηελ Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ γηα ηελ πιήξσζε κηαο θελήο ζέζεο Πξντζηάκελνπ Κιάδνπ
Πιεξνθνξηθήο γηα απαζρφιεζε ζηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Αξρήο ζηε Λεπθσζία. Ζ ζέζε είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη
Πξναγσγήο. Δγθεθξηκέλε κηζζνδνηηθή θιίκαθα: Α13(ΗΗ): €39.006,72 – 40.546,75 – 42.086,78 – 43.626,81 – 45.166,84 –
46.706,88 – 48.246,91 – 49.786,94 – 51.326,97. ηε κηζζνδνζία πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ζρεηηθά λνκνζεηήκαηα ηεο Αξρήο. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, ζχκθσλα κε ην
πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
Ζ δεκνζίεπζε ηεο ελ ιφγσ ζέζεο γίλεηαη κεηά απφ ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο
Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, γηα εμαίξεζε απφ ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί ηεο Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο Κελψλ Θέζεσλ
ζην Γεκφζην θαη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκσλ ηνπ 2013 έσο 2017.
χκθσλα κε ην ηζρχνλ ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα έρνπλ σο εμήο:
2. Καζήθνληα θαη Δπζχλεο:
(α) Τπεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Κιάδνπ Πιεξνθνξηθήο ηεο Αξρήο, θαζψο θαη
γηα ηε ιήςε ή/θαη εθαξκνγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ/απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
Κιάδνπ.
(β) Πξνγξακκαηίδεη, ζπληνλίδεη θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Κιάδνπ Πιεξνθνξηθήο.
(γ) πκβνπιεχεη πάλσ ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη βνεζεί ζηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο γηα
ηελ εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ Αξρή.
(δ) Δηνηκάδεη κειέηεο θαη ζρέδηα γηα ηελ επέθηαζε ηεο κεραλνγξάθεζεο θαη γηα ηελ αλαζεψξεζε/βειηίσζε ησλ
πξνηχπσλ θαη κεζνδνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Αξρή γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο.
(ε) Μεξηκλά ηφζν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα ηα επηηεχγκαηα ηεο λέαο ηερλνινγίαο
αλαθνξηθά κε κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ, πξνγξάκκαηα, κεζνδνινγίεο/πξφηππα θ.ι.π.
(ζη) Δπνπηεχεη, θαζνδεγεί θαη εθπαηδεχεη πξνζσπηθφ.
(δ) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν ππάιιεινο ρξεζηκνπνηεί ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ.
(ε) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.
3. Απαηηνχκελα Πξνζφληα:
(α)
Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα ή
ζπλδπαζκφ ησλ ζεκάησλ απηψλ κε νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα: Δπηζηήκε ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ή/θαη
ηεο Πιεξνθνξηθήο (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Computer Engineering, Software Engineering, Management
Information Systems, Information Technology), Ζιεθηξνληθή Μεραληθή.
(εκ.: Ο φξνο “Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο” θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν.).
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(β)

Δγγεγξακκέλν κέινο ζην Μεηξψν Μειψλ ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ σο Μεραληθφο
ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηνλ Κιάδν Ζιεθηξνληθήο Μεραληθήο πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε Μεραληθή ηεο Πιεξνθνξηθήο
θαη θαηέρεη εηήζηα άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζηνλ πην πάλσ Κιάδν.
(γ)
Οθηαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, απφ ηελ νπνία πεληαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε
ππεχζπλε ζέζε ζε θαζήθνληα πνπ λα πεξηιακβάλνπλ πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, θαζνδήγεζε, ζπληνληζκφ
θαη έιεγρν εξγαζηψλ.
(δ)
Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.
(ε)
Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
(ζη)
Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο ζε ζπλαθή θιάδν ηεο
Δπηζηήκεο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ή/θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο ή/θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο Μεραληθήο ή/θαη
ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζα απνηειεί πιενλέθηεκα.
Ο θάηνρνο ηεο ζέζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζα εξγάδεηαη πάλσ ζε 24σξε βάζε κε ην
ζχζηεκα ησλ ελαιιαζζφκελσλ θπιαθψλ ζε εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο πνπ ζα θαζνξίδεη ε Αξρή.
εκεηψζεηο:
(α) Δλφςεη 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.
(β) 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, ή άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν, ή ηεο Διβεηίαο, λα
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 17 εηψλ θαη πξνθεηκέλνπ πεξί αξξέλσλ ππνςεθίσλ πνπ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο, λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο. Αίηεζε
κπνξεί λα ππνβάιεη θαη πξφζσπν πνπ δελ είλαη Κχπξηνο ππήθννο, εθφζνλ απηφ είλαη ζχδπγνο ή ηέθλν πνιίηε ηεο
Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Κχπξν θαη πιεξνί φιεο ηηο
ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο ησλ πεξί ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ Νφκσλ.
5. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην εηδηθφ έληππν ηεο Αξρήο (έληππν ΑΛΚ Π.Γ. 5 – «ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΓΗΟΡΗΜΟ»),
πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηα θαηά ηφπνπο Γξαθεία ηεο Αξρήο θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο www.cpa.gov.cy.
Οη αηηήζεηο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ θαη λα παξαδίδνληαη κε ην ρέξη ζηα Κεληξηθά Γξαθεία
νο
ηεο Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε, Λεσθφξνο Λεκεζνχ 5 (5 φξνθνο), 2112 Λεπθσζία ή λα απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ
Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ, Σ.Θ. 22007, 1516 Λεπθσζία,
ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή, 6 Ηνπιίνπ 2018.
6. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε αληίγξαθα ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ
πξνζφλησλ πνπ πξνλννχληαη ζηελ παξάγξαθν 3 πην πάλσ, πεξηιακβαλνκέλσλ βεβαηψζεσλ γηα ππεξεζία εθεί φπνπ
απαηηείηαη πείξα (Σα πξσηφηππα λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ δεηεζνχλ γηα έιεγρν). Σα αθαδεκατθά ή άιια πξνζφληα ή/θαη ε
πείξα πνπ δειψλνληαη ζηηο αηηήζεηο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε κφλν αλ ηεθκεξηψλνληαη κε θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά
(αληίγξαθα) ηα νπνία λα επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε.

Αριθμός 431
ΤΜΒΟΤΛΗΟΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΤΚΧΗΑ
ΚΔΝΔ ΘΔΔΗ
Σν ΤΜΒΟΤΛΗΟΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧΝ ΛΔΤΚΧΗΑ δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε δχν κφληκσλ ζέζεσλ ΒΟΖΘΟΤ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ (Θέζε Πξψηνπ Γηνξηζκνχ).
Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:
Α2: € 10.858, 10.950, 11.042, 11.134, 11.226, 11.371, 11.667, 11.963,
12.259, 12.555, 12.851, 13.157, 13.584
Α5 : €

11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442, 16.153,

πλδπαζκέλεο

16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708

Κιίκαθεο

(ii)

Α7 : € 16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394,
23.223, 24.052, 24.881, 25.710, 26.539
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Απαηηνχκελα Πξνζφληα:
1.

Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο.

2.

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

3.

Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.

4.

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηχρεη ζηηο πην θάησ εμεηάζεηο:
(α) ηελ ελδηάκεζε (Intermediate) εμέηαζε ζηε Λνγηζηηθή ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Λνλδίλνπ ή ζε
νπνηαδήπνηε άιιε εμέηαζε πνπ ήζειε εγθξηζεί σο ηζφηηκε απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θαη
(β) ζε εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ή αλαγλσξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ –
(η) ηθαλφηεηαο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή δαθηπινγξαθία, ηνπιάρηζηνλ κέζνπ επηπέδνπ, ή κε ηαρχηεηα 35
ηνπιάρηζηνλ ιέμεσλ θαηά ιεπηφ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή δαθηπινγξαθία θαη
(ηη) ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή ζηελνγξαθία κε ηαρχηεηα 80 ηνπιάρηζηνλ ιέμεηο ην ιεπηφ.
Γηεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε γξαθεηαθά ή/θαη ινγηζηηθά θαζήθνληα, ή/θαη επηηπρία ζε εμεηάζεηο ηαρχηεηαο πνπ
δηεμάγνληαη ή αλαγλσξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζηελ Διιεληθή ή/θαη Αγγιηθή
Γαθηπινγξαθία κε ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 40 ιέμεηο θαηά ιεπηφ απνηειεί πιενλέθηεκα.

5.

Καζήθνληα θαη Δπζχλεο:
(α)

Βνεζά ζηελ θαηαρψξηζε αιιεινγξαθίαο, αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ θαη απνζηνιή αιιεινγξαθίαο θαη εθηειεί
γεληθά γξαθεηαθά θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε αξρείσλ, επξεηεξίσλ θαη άιισλ κεηξψσλ, ζχκθσλα κε
νδεγίεο.

(β)

Γηεμάγεη αιιεινγξαθία, ηεξεί Αξρεία θαη Μεηξψα θαηφπηλ νδεγηψλ θαη δαθηπινγξαθεί θείκελα ζηελ Διιεληθή θαη
Αγγιηθή γιψζζα κε αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα.

(γ)

Δθηειεί γεληθά ινγηζηηθά θαζήθνληα, ρεηξίδεηαη ινγηζηηθέο, δηαηξεηηθέο θαη επαιεζεπηηθέο κεραλέο σο θαη
ηειέηππν.

(δ)

Δθδίδεη ηηκνιφγηα, απνδείμεηο εηζπξάμεσλ, εηνηκάδεη δειηία πιεξσκήο θαη ζπκπιεξψλεη δηάθνξα έληππα
ζρεηηδφκελα κε ινγηζηηθή εξγαζία ξνπηίλαο.

(ε)

Δθηειεί θαζήθνληα ηδηαηηέξαο γξακκαηέσο θαη ρεηξίδεηαη ην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ πκβνπιίνπ.

(ζη) Υεηξίδεηαη κηθξφ ηακείν θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε γξαθηθή χιε ηνπ Γξαθείνπ ή Κιάδνπ.
(δ)

πιιέγεη ζηνηρεία, ζχκθσλα κε νδεγίεο, ζρεηηθά κε ηελ αθίλεηε ηδηνθηεζία ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ
πκβνπιίνπ θαη εηνηκάδεη εθζέζεηο επί δηάθνξσλ ζεκάησλ εηδηθήο ή γεληθήο θχζεο.

(ε)

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.

Γηα ηηο πην πάλσ ζέζεηο, επί πιένλ ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, παξαρσξνχληαη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ έρνπλ
εγθξηζεί κε λνκνζεζία απφ ηελ Κπβέξλεζε, ηηκαξηζκηθφ επίδνκα ζχκθσλα κε εθείλν πνπ παξαρσξεί ε Κπβέξλεζε,
νο
θαζψο επίζεο θαη 13 κηζζφο.
Τπνςήθηνο ζα κπνξεί λα εξγνδνηεζεί λννπκέλνπ φηη:
α.

Δίλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

β.

πκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξφλσλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη
εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο.

γ.

Καηέρεη ηα πξνζφληα πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα γίλεη ν
δηνξηζκφο.

δ.

Γελ θαηαδηθάζηεθε γηα αδίθεκα ζνβαξήο κνξθήο πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα.

ε.

Γελ έρεη απνιπζεί ή δελ έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ηνπ ζην παξειζφλ απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία ή
νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή νξγαληζκφ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή
νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

ζη.

Πηζηνπνηείηαη απφ θπβεξλεηηθφ ηαηξηθφ ιεηηνπξγφ σο θαηάιιεινο απφ πιεπξάο πγείαο γη’απηή ηε ζέζε, χζηεξα
απφ ηαηξηθή εμέηαζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη αθηηλνγξάθεζε ηνπ ζψξαθα.

Αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εηδηθφ έληππν θαη λα παξαδνζνχλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ έλαληη
απφδεημεο παξαιαβήο ή λα απνζηαινχλ ζην πκβνχιηνλ Απνρεηεχζεσλ Λεπθσζίαο, Σ.Θ. 21835, 1513 Λεπθσζία, κέζσ
εο
ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 2.00 κ.κ. ηεο 29 Ηνπλίνπ 2018.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ην εηδηθφ έληππν αίηεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ην
ζρεηηθφ ρέδην Τπεξεζίαο απφ ηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεπθσζίαο, Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 9, 1010
Λεπθσζία ή απφ ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεπθσζίαο www.sbn.org.cy.
εκείσζε:
Οη ππνςήθηνη ζα ππνβιεζνχλ ζε γξαπηή εμέηαζε, θαη’ αλαινγία ηνπ πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε
Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνπ ηνπ 1998 (Ν. 6(Η)/1998).
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Αριθμός 432
ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΤΓΑΣΟΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΔΝΖ ΘΔΖ ΒΟΖΘΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ
Σν πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λάξλαθαο δέρεηαη αηηήζεηο γηα πιήξσζε δχν (2) θελψλ κφληκσλ ζέζεσλ Βνεζνχ
Γξακκαηεηαθνχ Λεηηνπξγνχ (Ζ ζέζε είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ). Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα: Α2: €11.157, 11.250,
11.455, 11.751, 12.046, 12.341, 12.636, 12.932, 13.227, 13.522, 13.817, 14.116, 14.441, Α5: €12.740, 13.232, 13.724,
14.230, 14.771, 15.317, 15.880, 16.469, 17.078, 17.696, 18.344, 19.009, 19.705 θαη Α7 (επεθηεηλφκελε θαηά δχν
πξνζαπμήζεηο): €16.839, 17.557, 18.308, 19.085, 19.902, 20.731, 21.561, 22.390, 23.219, 24.048, 24.878, 25.707,
26.536 (πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο). ηε κηζζνδνζία πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε
λνκνζεζία θαη επηπιένλ θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε
απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
Ζ δεκνζίεπζε ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ γίλεηαη χζηεξα απφ ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο
Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ, γηα εμαίξεζε απφ ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί ηεο Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο Κελψλ Θέζεσλ
ζην Γεκφζην θαη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκσλ ηνπ 2013 έσο 2017.
χκθσλα κε ην ηζρχνλ ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα έρνπλ σο εμήο:
2.

Καζήθνληα θαη Δπζχλεο:
(1)

Δθηειεί γεληθά γξαθεηαθά θαη ινγηζηηθά θαζήθνληα ζε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία ηνπ πκβνπιίνπ.

(2)

Αλαιακβάλεη ηελ ηήξεζε αξρείνπ θαζψο θαη κεηξψνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.

(3)

Γαθηπινγξαθεί ή/θαη ζηελνγξαθεί ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα κε ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα.

(4)

πιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη θαηαηάζζεη ζηαηηζηηθά θαη άιια ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαη πξνβαίλεη
ζηελ εηνηκαζία θαη ππνβνιή εθζέζεσλ, φπνπ ηνχην ρξεηάδεηαη.

(5)

πκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο κε ην έξγν ηνπ λνκνζεζίαο.

(6)

Βνεζά ζηε δηεμαγσγή επηζεσξήζεσλ θαη δηεμάγεη επηηφπηεο έξεπλεο, φπνπ ρξεηάδεηαη.

(7)

Γηελεξγεί εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο εληφο ή εθηφο ηνπ Γξαθείνπ θαη εθδίδεη ζρεηηθέο απνδείμεηο.

(8)

Δθηειεί θαζήθνληα ηδηαίηεξεο γξακκαηέσο.

(9)

Βνεζά ζηελ εθηέιεζε ή/θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο, εληφο θαη εθηφο γξαθείνπ, ζρεηηθά
κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, πνπ ππεξεηεί.

(10)

Υξεζηκνπνηεί ηερλνινγηθφ θαη άιιν γξαθεηαθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.

(11)

Υεηξίδεηαη ηειεθσληθφ πίλαθα θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο ζην θνηλφ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
πκβνπιίνπ.

(12)

ε Βνεζφ Γξακκαηεηαθφ Λεηηνπξγφ ηεο Κιίκαθαο Α7 δπλαηφ λα αλαηεζνχλ θαζήθνληα ππεχζπλνπ
αξρείνπ ή Σκήκαηνο.

(13)

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.

εκείσζε:
Αλάινγα κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαη ηελ πείξα ηνπ ππαιιήινπ, αλακέλεηαη απφ απηφλ λα εθηειεί ηα
θαζήθνληά ηνπ ζε απμεκέλν βαζκφ επζχλεο θαη δχλαηαη λα αλαηεζνχλ ζ’ απηφλ πην ππεχζπλα θαζήθνληα,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν έιεγρνο ηεο εξγαζίαο, ε θαζνδήγεζε θαη ε εθπαίδεπζε θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ.
3.

Απαηηνχκελα Πξνζφληα:
(1)

Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο.

(2)

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

(3)

Καιή γλψζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ.

(4)

Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.

(5)

Όηαλ νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ην απαηηνχλ νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηχρεη (α)

ηελ ελδηάκεζε (Intermediate) εμέηαζε ζηε Λνγηζηηθή ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ
Λνλδίλνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε εμέηαζε πνπ ζα εγθξηλφηαλ σο ηζφηηκε απφ ηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ,
ή/θαη

(β)

ζε εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ή αλαγλσξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ –
(i)

ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή δαθηπινγξαθία κε ηαρχηεηα 35 ηνπιάρηζηνλ ιέμεηο θαηά
ιεπηφ, ή/θαη
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(ii)

ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή ζηελνγξαθία κε ηαρχηεηα 80 ηνπιάρηζηνλ ιέμεηο θαηά
ιεπηφ.

εκεηψζεηο:

4.

(1)

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ζε γξαπηή εμέηαζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ζρεηηθνχ
λφκνπ.

(2)

Σα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (5) πην πάλσ ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηε
δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Οη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο
απαηηνχλ γηα ηελ θαηνρή απφ ηνπο ππνςεθίνπο ησλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (5) πην πάλσ.

(3)

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

(5)

ηνπο θαηφρνπο ηεο ζέζεο πνπ αλαηίζεληαη θαζήθνληα εθηφο ηνπ Γξαθείνπ, παξέρεηαη δσξεάλ
ζηνιή φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πιινγηθέο πκβάζεηο.

Πξνζφληα γηα δηνξηζκφ:
(1)

Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο:
Ννείηαη φηη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε λφκνπ, ην πκβνχιην κπνξεί ζε εηδηθή πεξίπησζε λα
πξνβεί ζην δηνξηζκφ κε ζχκβαζε κε νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα πξνζψπνπ ην νπνίν δελ είλαη πνιίηεο ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ θξάηνπο κέινπο θαη εθφζνλ ε εηδηθή απηή πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ.

(2)

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 10(1)(β) ησλ πεξί Τδαηνπξνκήζεηαο (Γεκνηηθέο θαη Άιιεο Πεξηνρέο) (Όξνη
Τπεξεζίαο Τπαιιήισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 1996 έσο 2011, θαλέλα πξφζσπν δε δηνξίδεηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ
πκβνπιίνπ, εθηφο αλ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 17 εηψλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο
Γεκνθξαηίαο, λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή λα έρεη λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο.

5.

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

6.

Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην εηδηθφ έληππν ηνπ πκβνπιίνπ, ην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
πξνκεζεπηνχλ απφ ηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ ζηελ νδφ Α. Κνξαή 12, 6010 Λάξλαθα, θαζψο θαη απφ ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ πκβνπιίνπ (www.lwb.org.cy) θαη λα παξαδνζνχλ κε ην ρέξη ζηε Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ ζηελ
πην πάλσ δηεχζπλζε ή λα απνζηαινχλ κέζσ ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, φρη αξγφηεξα απφ ηελ
Παξαζθεπή, 6 Ηνπιίνπ 2018. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ
αθαδεκατθψλ θαη άιισλ πξνζφλησλ πνπ πξνλννχληαη ζηελ παξάγξαθν 3 πην πάλσ, πεξηιακβαλνκέλσλ
βεβαηψζεσλ γηα ππεξεζία εθεί φπνπ απαηηείηαη πείξα (Σα πξσηφηππα λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ δεηεζνχλ γηα
έιεγρν). Σα αθαδεκατθά ή άιια πξνζφληα ή/θαη ε πείξα πνπ δειψλνληαη ζηηο αηηήζεηο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε
κφλν αλ ηεθκεξηψλνληαη κε θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά (αληίγξαθα) ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε.

Αριθμός 433
ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΤΓΑΣΟΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΔΝΖ ΘΔΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ
Σν πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λάξλαθαο δέρεηαη αηηήζεηο γηα πιήξσζε κίαο θελήο ζέζεο Σερληθνχ (Ζ ζέζε είλαη
Πξψηνπ Γηνξηζκνχ). Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα: Α2: €11.157, 11.250, 11.455, 11.751, 12.046, 12.341, 12.636,
12.932, 13.227, 13.522, 13.817, 14.116, 14.441, Α5: €12.740, 13.232, 13.724, 14.230, 14.771, 15.316, 15.880, 16.469,
17.078, 17.696, 18.344, 19.009, 19.705 θαη Α7 (επεθηεηλφκελε θαηά δχν πξνζαπμήζεηο): €16.839, 17.557, 18.308,
19.085, 19.902, 20.731, 21.561, 22.390, 23.219, 24.048, 24.878, 25.707, 26.536 (πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο). ηε
κηζζνδνζία πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε λνκνζεζία θαη επηπιένλ θαηαβάιιεηαη
ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
Ζ δεκνζίεπζε ηεο ελ ιφγσ ζέζεο γίλεηαη χζηεξα απφ ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ
θαη Πξνυπνινγηζκνχ, γηα εμαίξεζε απφ ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί ηεο Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο Κελψλ Θέζεσλ ζην Γεκφζην
θαη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκσλ ηνπ 2013 έσο 2017.
χκθσλα κε ην ηζρχνλ ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα έρνπλ σο εμήο:
2. Καζήθνληα θαη επζχλεο:
(1)

Τπφ ηελ επίβιεςε ή/θαη ζχκθσλα κε νδεγίεο αλσηέξσλ ηνπ βνεζά ζηε δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο ηνπ ηερληθνχ
ηκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο γξαθεηαθήο εξγαζίαο. πγθεληξψλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία,
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εηνηκάδεη ζρέδηα, εθηηκήζεηο, θνζηνινγήζεηο θαη εθζέζεηο πξνφδνπ ησλ έξγσλ, θαηαξηίδεη πξνγξάκκαηα
άληιεζεο/θαηαλάισζεο, δηεμάγεη έιεγρν γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ,
πξνγξακκαηίδεη θαη ειέγρεη ηελ εξγαζία ηνπ θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνβαίλεη ζηελ ππφδεημε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ πξνο ηηο δηάθνξεο Αξρέο ή Τπεξεζίεο.
(2)

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ.

3. Απαηηνχκελα πξνζφληα:
(1)

(α)

Γίπισκα αλαγλσξηζκέλεο Αλψηεξεο ρνιήο ηξηεηνχο ηνπιάρηζηνλ κεηαιπθεηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ
ζε θιάδν Μεραληθήο Δπηζηήκεο,
ή

(β)

απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο ρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαηά πξνηίκεζε θχθινπ Θεηηθψλ
Δπηζηεκψλ ή Σερληθήο ρνιήο θαη ηξηεηήο ηνπιάρηζην πείξα ζε ηερληθέο εξγαζίεο, θαηά πξνηίκεζε
ζε έξγα πδαηηθήο αλάπηπμεο.

(2)

Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία.

(3)

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

εκεηψζεηο:
(1)

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πεηχρνπλ ζε γξαπηή εμέηαζε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ.

(2)

Οη δηνξηδφκελνη κε βάζε ηα ζην (1)(α) πξνζφληα ζα ηνπνζεηνχληαη ζηε 2 βαζκίδα ηεο θιίκαθαο Α5. Σεο
ίδηαο κεηαρείξηζεο ζα ηπγράλνπλ θαη ππάιιεινη πνπ απνθηνχλ ηέηνηα πξνζφληα κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο, ε
ηνπνζέηεζή ηνπο φκσο ζα γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ πξνζφληνο.

(3)

ηνπο θαηφρνπο ηεο ζέζεο πνπ αλαηίζεληαη θαζήθνληα εθηφο ηνπ Γξαθείνπ, παξέρεηαη δσξεάλ ζηνιή φπσο
θαζνξίδεηαη ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πιινγηθέο πκβάζεηο.

ε

4. Πξνζφληα γηα δηνξηζκφ:
(1)

Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο:
Ννείηαη φηη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε λφκνπ, ην πκβνχιην κπνξεί ζε εηδηθή πεξίπησζε λα
πξνβεί ζην δηνξηζκφ κε ζχκβαζε κε νξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα πξνζψπνπ ην νπνίν δελ είλαη πνιίηεο ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ θξάηνπο κέινπο θαη εθφζνλ ε εηδηθή απηή πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ.

(2)

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 10(1)(β) ησλ πεξί Τδαηνπξνκήζεηαο (Γεκνηηθέο θαη Άιιεο Πεξηνρέο) (Όξνη
Τπεξεζίαο Τπαιιήισλ) Καλνληζκψλ ηνπ 1996 έσο 2011, θαλέλα πξφζσπν δε δηνξίδεηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ
πκβνπιίνπ, εθηφο αλ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 17 εηψλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο
Γεκνθξαηίαο, λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή λα έρεη λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο.

5. Αηηεηέο νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Πξφζιεςεο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ζηνλ Δπξχηεξν
Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νφκνπ ηνπ 2009 (Ν. 146(Η)/2009), θαινχληαη φπσο ην δειψζνπλ ζηελ αίηεζε.
6. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην εηδηθφ έληππν ηνπ πκβνπιίνπ, ην νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
πξνκεζεπηνχλ απφ ηα Γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ ζηελ νδφ Α. Κνξαή 12, 6010 Λάξλαθα, θαζψο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
πκβνπιίνπ (www.lwb.org.cy) θαη λα παξαδνζνχλ κε ην ρέξη ζηε Γξακκαηεία ηνπ πκβνπιίνπ ζηελ πην πάλσ δηεχζπλζε ή
λα απνζηαινχλ κέζσ ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, φρη αξγφηεξα απφ ηελ Παξαζθεπή, 6 Ηνπιίνπ 2018.
Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη άιισλ πξνζφλησλ πνπ
πξνλννχληαη ζηελ παξάγξαθν 3 πην πάλσ, πεξηιακβαλνκέλσλ βεβαηψζεσλ γηα ππεξεζία εθεί φπνπ απαηηείηαη πείξα (Σα
πξσηφηππα λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ δεηεζνχλ γηα έιεγρν). Σα αθαδεκατθά ή άιια πξνζφληα ή/θαη ε πείξα πνπ
δειψλνληαη ζηηο αηηήζεηο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε κφλν αλ ηεθκεξηψλνληαη κε θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά (αληίγξαθα) ηα
νπνία επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε.
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Αριθμός 434
ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΑ
ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΛΖΘΔYΔΧΝ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΣΑΜΔΗΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
ΘΔΔΗ ΛΟΓΗΣΧΝ (Κι. Α9, Α11, Α12)
Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο αλαθνηλψλεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, εδάθην (4), ηνπ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ηεο
Απαζρφιεζεο Δξγνδνηνπκέλσλ Ανξίζηνπ θαη Δξγνδνηνπκέλσλ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνπ ηνπ
2016 (Ν. 70(Η)/2016 – εθεμήο ν Νφκνο), ηνλ πξνθαηαξηηθφ θαηάινγν ησλ αηηεηψλ, κε ζεηξά θαηάηαμεο, γηα ηε ζηειέρσζε
ηεο Γηεχζπλζεο Δπαιεζεχζεσλ θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Μνλάδαο
Δπξσπατθψλ Σακείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, γηα ζθνπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ
πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ επζχλεο ηνπο.
ηνλ πίλαθα δελ πεξηιακβάλνληαη αηηεηέο πνπ επέδεημαλ ελδηαθέξνλ λα απαζρνιεζνχλ σο εξγνδνηνχκελνη
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αιιά, δελ πιεξνχλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, ηα νπνία είραλ θαζνξηζηεί ζηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηεο
Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο αξ. γλσζηνπνίεζεο 314 θαη εκεξνκελίαο 27 Απξηιίνπ 2018.
ε πεξηπηψζεηο ηζνςεθίαο, έρεη γίλεη θαηάηαμε βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ απνιπηεξίνπ κέζεο εθπαίδεπζεο. ε
πεξηπηψζεηο πεξαηηέξσ ηζνςεθίαο, νη ππνςήθηνη εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα κε ηνλ ίδην αξηζκφ θαηάηαμεο, σζηφζν ε
ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε θιήξσζε.
χκθσλα κε ην άξζξν 6, εδάθην (6)(α) ηνπ Νφκνπ, θάζε ελδηαθεξφκελνο αηηεηήο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε
θαηά ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ θαηαιφγνπ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζήο
ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. Οη ελζηάζεηο κπνξνχλ λα απνζηαινχλ κέζσ e-mail ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε fixedtermaccountants@treasury.gov.cy.
ΠΗΝΑΚΑ ΑΗΣΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΡΑ ΚΑΣΑΣΑΞΖ
Α/Α

ΑΔΤ

Μόρια

Α/Α

ΑΔΤ

Μόρια

Α/Α

ΑΔΤ

Μόρια

Α/Α

ΑΔΤ

Μόρια

1

896100

32

25

981701

20

53

848663

20

79

834795

13

2

844088

30

28

875065

20

54

882373

20

80

791188

13

3

880845

26,08

29

887780

20

55

858173

20

81

782029

13

4

855347

23,75

30

999778

20

56

839713

20

82

872924

13

5

1008465

23

31

1011747

20

57

999243

18,83

83

1014455

12

6

992633

23

31

1044122

20

58

897134

18,75

84

819747

12

7

864659

23

33

837635

20

59

997611

18,25

85

657005

12

8

840486

22,92

33

978548

20

60

859784

18,25

86

974009

11,67

9

889767

22,5

33

844539

20

61

840646

17,17

87

1015126

10,42

10

869820

22,42

36

867334

20

62

736147

17

88

952521

10

11

846441

22

37

895940

20

63

981984

16,67

89

850560

10

12

801316

21,83

38

1043014

20

64

883160

16,67

90

723666

10

13

1037728

21,08

39

869396

20

65

881879

16,67

91

888949

10

14

985301

20

40

785785

20

65

982196

16,25

92

1055684

10

15

1017280

20

41

840139

20

67

998774

16,25

93

738956

10

16

700710

20

41

897849

20

68

999871

15,83

94

754723

10

16

1024357

20

43

867879

20

69

799146

15

95

993975

10

18

987236

20

44

850544

20

70

891125

15

96

829262

10

19

775635

20

45

855983

20

71

790750

14,92

97

888015

10

19

859322

20

46

860861

20

72

743150

14,58

98

679052

9,5

21

884605

20

47

748230

20

73

820356

14,08

99

868514

8,33

22

897818

20

48

888053

20

74

981706

13,75

100

852923

3

22

884877

20

49

1037034

20

75

993983

13,75

101

851971

0

24

1037433

20

50

826850

20

76

827251

13,75

102

823811

0

25

874995

20

51

817794

20

77

990945

13,33

25

858119

20

52

828425

20

78

1021891

13,33

482

Αριθμός 435
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 νξηζηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ αηηεηψλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ηηο αλάγθεο πνπ πηζαλφλ λα
πξνθχςνπλ ζε Ηαηξηθνχο Λεηηνπξγνχο, 1εο Σάμεο (Κι. Α13, Α15), ζηηο Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο
Τγείαο, γηα ηα έηε 2018 - 30/6/2019.
Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1εο Σάμεο (ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΠΑΗΓΧΝ)
2νο πκπιεξσκαηηθφο Οξηζηηθφο Καηάινγνο
Ολνκαηεπψλπκν

A/A
1

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΒΒΗΓΖ

Μφξηα
0,00

Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1εο Σάμεο (ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ)
4νο πκπιεξσκαηηθφο Οξηζηηθφο Καηάινγνο
Ολνκαηεπψλπκν

A/A
1

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΔΡΜΟΓΔΝΟΤ

Μφξηα
0,00

Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1εο Σάμεο (ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ)
3νο πκπιεξσκαηηθφο Οξηζηηθφο Καηάινγνο
Ολνκαηεπψλπκν

A/A
1

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ

Μφξηα
1,00

Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1εο Σάμεο (ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΖ)
3νο πκπιεξσκαηηθφο Οξηζηηθφο Καηάινγνο
Ολνκαηεπψλπκν

A/A

Μφξηα

1

ΑΓΑΘΟΚΛΔΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

1,00

2

ΑΡΖ ΣΑΝΑΗΓΖ

0,00
Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1εο Σάμεο (ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ)
6νο πκπιεξσκαηηθφο Οξηζηηθφο Καηάινγνο
Ολνκαηεπψλπκν

A/A

Μφξηα

1

ΡΟΓΟΤΛΛΑ ΣΡΑΠΠΔΛΟΤ

0,01

2

ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΚΛΔΑΝΘΟΤ

0,00
Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1εο Σάμεο (ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΑ)
6νο πκπιεξσκαηηθφο Οξηζηηθφο Καηάινγνο

Ολνκαηεπψλπκν

A/A

Μφξηα

1

ΣΑΜΑΡΑ STOSIC

0,25

2

ΘΔΟΓΧΡΟ ΥΡΗΣΟΦΗΓΖ

0,01

3

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΧΦΑΨΓΖ

0,00

Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, 1εο Σάμεο (ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ)
1νο πκπιεξσκαηηθφο Οξηζηηθφο Καηάινγνο
Ολνκαηεπψλπκν

A/A

Μφξηα

1

ΜΑΡΗΑ ΒΔΡΓΟΤΛΗΓΟΤ

6,00

2

ΔΤΛΑΜΠΗΑ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ

0,75
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