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Αριθμός 978
ΚΔΝΖ ΘΔΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ
Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηελ θελή κφληκε ζέζε Γεληθνχ Γηεπζπληή Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ. (Ζ ζέζε
είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο). Ο κηζζφο ηεο ζέζεο είλαη πάγηνο θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €96.491 βάζεη
ηνπ Ν.56(Η)/2018, ζηνλ νπνίν πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ,
θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
Αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο
(www.psc.gov.cy) ή κέζσ ηεο Κπβεξλεηηθήο Γηαδηθηπαθήο Γηφδνπ Αζθαιείαο (Αξηάδλε) (https://eservices.cyprus.
gov.cy), φρη αξγφηεξα απφ ηελ Παραζκεσή, 18 Ιανοσαρίοσ 2019 και ώρα 14:00.
2. χκθσλα κε ην ηζρχνλ ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα, έρνπλ σο εμήο:
2. 1. Καθήκοντα και εσθύνες:
Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ηνπ πεξί ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ Νφκνπ
ηνπ 1961, φπσο απηφο έρεη κεηαγελέζηεξα ηξνπνπνηεζεί κε ηνπο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο (α) Έρεη ηε γεληθή δηεχζπλζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη είλαη ππεχζπλνο πξνο ηνλ
Πξφεδξν ηεο Βνπιήο γηα ηελ άξηηα θαη απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε, δηεχζπλζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, αζθεί επνπηεία
ζηηο ππεξεζίεο ηεο Βνπιήο, ειέγρεη ηηο ελεξγνχκελεο απφ απηέο πξάμεηο θαη εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία ζπλνρή ησλ
δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη ζπληνλίδεη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηέο ηνπο. πκβνπιεχεη θαη βνεζά ηνλ Πξφεδξν ηνπ
ψκαηνο πάλσ ζε ζέκαηα ηεο Βνπιήο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ. Δμαζθαιίδεη ηε δηαβίβαζε ησλ
απνθάζεσλ ηεο Βνπιήο φπνπ είλαη αλαγθαίν θαη ελεκεξψλεη ηνλ Πξφεδξν γηα ηελ επηηεινχκελε πξφνδν ζηελ
εθηέιεζή ηνπο.
(β) Γηαηεξεί ηελ απαηηνχκελε ζπλεξγαζία κε ηα ππνπξγεία, ηηο αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο θαη ηηο άιιεο αξρέο ηεο
Γεκνθξαηίαο.
(γ) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε θαηάιιεια ζέκαηα φπσο Ννκηθά, Οηθνλνκηθά, Πνιηηηθέο ή
Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, Γεκφζηα Γηνίθεζε ή Φηινινγία.
(Σημ.: Ο φξνο «παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο» πεξηιακβάλεη θαη «κεηαπηπρηαθφ δίπισκα» ή ηίηιν).
(2) Γεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε αλψηεξε ζέζε απφ ηελ νπνία πεληαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε
δηνηθεηηθά/επνπηηθά θαζήθνληα.
(3) Γλψζε θαη πείξα ζε ζέκαηα δηεμαγσγήο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξαθηηθήο.
(4) Δπαξθήο γλψζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο.
(5) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ςειή δηεπζπληηθή/δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη μερσξηζηή εθδήισζε
ππεπζπλφηεηαο, πξσηνβνπιίαο θαη επζπθξηζίαο.
(6) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
εκεηψζεηο:
(α) Eλφςεη Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 60/2011, ε θαηνρή ησλ
γισζζψλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ
απνδεθηψλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Καηάλογος ησλ «Σεθκεξίσλ Γλψζεο Γισζζψλ» ππάξρεη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (www.psc.gov.cy).
(β) Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο (i) ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην Διιεληθνχ
ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαη
(ii) νη νπνίνη, δπλάκεη ηνπ ΄Αξζξνπ 2.3 ηνπ πληάγκαηνο, επέιεμαλ λα αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή
θνηλφηεηα,
απαηηείηαη κφλν θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη ζα έρνπλ άξηζηε γλψζε ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο.
Σημ.: Τπνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη πξφζσπα πνπ ππεξεηνχλ ζε νπνηαδήπνηε αλψηεξε ζέζε ζηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ θαη έρνπλ δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζεκείσζεο αλψηεξε
ζέζε ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε νξγαληθή ζέζε ζηελ θιίκαθα Α13 θαη άλσ.
3. Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:
Ννείηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 31 ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο (Αξ. 3)
ηνπ 2017 "ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κπνξεί λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ππνβάιιεη αίηεζε γηα δηνξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ απηψλ θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηφ κπνξεί
λα δηνξηζηεί –
.
(α) Με ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή
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(β) πάλσ ζε κφληκε βάζε, αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηε δεκφζηα ππεξεζία κε ζχκβαζε γηα
πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα ρξφληα".
4. χκθσλα κε ην άξζξν 31(β) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2017 "Καλέλαο δε
δηνξίδεηαη ζηε δεκφζηα ππεξεζία, εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξφλσλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη
γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο".
5. Δπηζεκαίλεηαη φηη αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) πην πάλσ, φρη
αξγφηεξα απφ ηελ Παραζκεσή, 18 Ιανοσαρίοσ 2019 και ώρα 14:00.
Γηα λα πξνρσξήζεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγραμμένος τρήζηης
ζηην Αριάδνη. Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ αηηεηψλ ζε Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν δεν
είναι απαραίηηηη.
Ο αηηεηήο επηιέγεη ηε ζέζε γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη θαη ζπκπιεξψλεη ηα πεδία ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ επιηστή ππνβνιή
ηεο αίηεζεο πρέπει λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα σποτρεωηικά πεδία.
ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηνλ αηηεηή λα ππνβάιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα
πξνζφληα ή/θαη ηελ πείξα πνπ έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ.
Άηνκα πνπ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαη δελ κπνξνχλ άιισο πσο λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά
αίηεζε κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ, λα απεπζχλνληαη γηα βνήζεηα ζην ηειέθσλν 22602571.
6. Αηηήζεηο απφ κέξνπο δεκφζησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε
δεκνζίεπζε, κε ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ.
(Φ. 15.21.001.002.001.001.003)

Αριθμός 979
KENΔ ΘΔΔΗ ΠΡΧΣΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα δχν θελέο κφληκεο ζέζεηο Πξψηνπ Λεηηνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Σκήκα
Πεξηβάιινληνο. (Ζ ζέζε είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο). Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα: Α14(ii):
€57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741 βάζεη ηνπ Ν.56(Η)/2018. ηε κηζζνδνζία
πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο έρνπλ εγθξηζεί κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ
επίδνκα, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
Αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο
(www.psc.gov.cy) ή κέζσ ηεο Κπβεξλεηηθήο Γηαδηθηπαθήο Γηφδνπ Αζθαιείαο (Αξηάδλε) (https://eservices.
cyprus.gov.cy), φρη αξγφηεξα απφ ηελ Παραζκεσή, 18 Ιανοσαρίοσ 2019 και ώρα 14:00.
2. χκθσλα κε ην ηζρχνλ ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα, έρνπλ σο εμήο:
2. 1. Καθήκοντα και εσθύνες:
(α) ηεξίδεη ην Γηεπζπληή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, δηνίθεζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηε
δηακφξθσζε πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
(β) Πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη, ζπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ εξγαζία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ηνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο
ή/θαη ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Δπαξρηαθψλ Γξαθείσλ.
(γ) Δθαξκφδεη ή θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο λνκνζεζηψλ,
θαλνληζκψλ θαη δηαηαγκάησλ.
(δ) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα ή ζπλδπαζκφ
ησλ ζεκάησλ απηψλ:
Πεξηβαιινληηθέο πνπδέο, Πεξηβαιινληηθή Δπηζηήκε, Οηθνινγία, Γηαρείξηζε Άγξηαο Εσήο, Αεηθφξνο Αλάπηπμε,
Γηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ, Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο, Δλεξγεηαθή
Γηαρείξηζε, Έιεγρνο ηεο Ρχπαλζεο, Γηαρείξηζε Απνβιήησλ, Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, Κιηκαηηθή
Αιιαγή, Μεραληθή Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηθή Μεραληθή, Υεκηθή Μεραληθή, Μεραληθή Μεηαιιείσλ, Μεραληθή
Οξπθηψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο, Αξρηηεθηνληθή, Βηνινγία, Γεσινγία, Γεσπνλία,
Γαζνινγία, Μεηεσξνινγία, Φπζηθή, Υεκεία, Οηθνλνκηθά Πεξηβάιινληνο, Ννκηθά Πεξηβάιινληνο, Γηαρείξηζε
πζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο.
(Σημ.: Ο φξνο "παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο" θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν).
(2) Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ ζπνπδέο δηάξθεηαο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ
έηνπο ζε ζέκα ή ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο.
(3) Γεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε ππεχζπλε ζέζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, απφ ηελ νπνία πεληαεηήο
ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε επνπηηθά/δηνηθεηηθά θαζήθνληα πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε,
θαζνδήγεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν εξγαζηψλ.
(4) Πνιχ θαιή γλψζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ ηεο Κχπξνπ, θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο θπβεξλεηηθήο θαη
επξσπατθήο πνιηηηθήο.
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(5) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δηεπζπληηθή, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλφηεηα θαη
επζπθξηζία.
(6) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο.
εκεηψζεηο:
(α) Eλφςεη Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 60/2011, ε θαηνρή ησλ
γισζζψλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ
απνδεθηψλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Καηάλογος ησλ «Σεθκεξίσλ Γλψζεο Γισζζψλ» ππάξρεη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (www.psc.gov.cy).
(β) Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο (i) ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην Διιεληθνχ
ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαη
(ii) νη νπνίνη, δπλάκεη ηνπ ΄Αξζξνπ 2.3 ηνπ πληάγκαηνο, επέιεμαλ λα αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή
θνηλφηεηα,
απαηηείηαη κφλν θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη ζα έρνπλ άξηζηε γλψζε ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο.
Σημ.: Οη ππνςήθηνη πνπ θαηέρνπλ πξνζφληα ζε θιάδν ηεο Μεραληθήο Δπηζηήκεο ή ζηε Γεσπνλία, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν (1) πην πάλσ, πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ νηθείν θιάδν ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ (ΔΣΔΚ) ή ζην πκβνχιην Γεσπφλσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
3. Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:
Ννείηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 31 ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο (Αξ. 3)
ηνπ 2017 "ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κπνξεί λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ππνβάιιεη αίηεζε γηα δηνξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ απηψλ θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηφ κπνξεί
λα δηνξηζηεί –
.
(α) Με ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή
(β) πάλσ ζε κφληκε βάζε, αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηε δεκφζηα ππεξεζία κε ζχκβαζε γηα
πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα ρξφληα".
4. χκθσλα κε ην άξζξν 31(β) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2017 "Καλέλαο δε
δηνξίδεηαη ζηε δεκφζηα ππεξεζία, εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξφλσλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη
γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο".
5. Δπηζεκαίλεηαη φηη αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) πην πάλσ, φρη
αξγφηεξα απφ ηελ Παραζκεσή, 18 Ιανοσαρίοσ 2019 και ώρα 14:00.
Γηα λα πξνρσξήζεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγραμμένος τρήζηης
ζηην Αριάδνη. Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ αηηεηψλ ζε Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν δεν
είναι απαραίηηηη.
Ο αηηεηήο επηιέγεη ηε ζέζε γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη θαη ζπκπιεξψλεη ηα πεδία ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ επιηστή ππνβνιή
ηεο αίηεζεο πρέπει λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα σποτρεωηικά πεδία.
ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηνλ αηηεηή λα ππνβάιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα
πξνζφληα ή/θαη ηελ πείξα πνπ έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ.
Άηνκα πνπ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαη δελ κπνξνχλ άιισο πσο λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά
αίηεζε κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ, λα απεπζχλνληαη γηα βνήζεηα ζην ηειέθσλν 22602571.
6. Αηηήζεηο απφ κέξνπο δεκφζησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε
δεκνζίεπζε, κε ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ.
(Φ. 15.21.001.012.013.006.001)

Αριθμός 980
ΘΔΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΖΜΔΡΗΑ
Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηε κφληκε ζέζε Γηεπζπληή Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ε νπνία αλακέλεηαη
λα θελσζεί απφ 1.1.2019 ιφγσ αθππεξέηεζεο ηεο θαηφρνπ ηεο. (Ζ ζέζε είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο).
Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα: Α15: €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813 θαη Α16: €71.020, 73.640,
76.260, 78.880, 81.500, 84.120 βάζεη ηνπ Ν.56(Η)/2018. (πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο). ηε κηζζνδνζία πξνζηίζεληαη νη
νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, ζχκθσλα
κε ην πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
Αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο
(www.psc.gov.cy) ή κέζσ ηεο Κπβεξλεηηθήο Γηαδηθηπαθήο Γηφδνπ Αζθαιείαο (Αξηάδλε) (https://eservices.
cyprus.gov.cy), φρη αξγφηεξα απφ ηελ Παραζκεσή, 18 Ιανοσαρίοσ 2019 και ώρα 14:00.
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2. χκθσλα κε ην ηζρχνλ ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα, έρνπλ σο εμήο:
2. 1. Καθήκοντα και εσθύνες:
(1) Δίλαη ππεχζπλνο γηα (α) Σελ νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκφ, δηνίθεζε, ζπληνληζκφ, έιεγρν θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ
Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο·
(β) ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο λνκνζεζίαο·
(γ) ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ
Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο.
(2) πκβνπιεχεη πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνπο
ηνκείο αξκνδηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο.
(3) Παξαθνινπζεί ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη εμειίμεηο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο.
(4) Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ζηελήο ζπλεξγαζίαο θαη θαιψλ ζρέζεσλ κε άιιεο ππεξεζίεο, αξρέο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νξγαλψζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζηφρσλ ησλ Τπεξεζηψλ
Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο.
(5) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε έλα απφ ηα πην θάησ ζέκαηα ή ζπλδπαζκφ ησλ ζεκάησλ
απηψλ:
Κνηλσληθή Δξγαζία/Δπεκεξία/Πξφλνηα, Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Κνηλσληθή Γηνίθεζε, Κνηλσληνινγία, Φπρνινγία,
Ννκηθά, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο, Οηθνλνκηθά, Δγθιεκαηνινγία.
(Σημ.: Ο φξνο "Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο" θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν).
(2) Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ ζπνπδέο δηάξθεηαο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ
έηνπο, ζε ζέκα/ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) πην πάλσ.
(3) Γεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε ππεχζπλε ζέζε ζε ζέκαηα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, απφ ηελ νπνία πεληαεηήο
ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε επνπηηθά/δηνηθεηηθά θαζήθνληα πνπ λα πεξηιακβάλνπλ πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε,
ζπληνληζκφ θαη έιεγρν εξγαζηψλ.
(4) Πνιχ θαιή γλψζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηηο δηεζλείο ηάζεηο ζε ζέκαηα
θνηλσληθήο επεκεξίαο.
(5) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δηεπζπληηθή, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλφηεηα θαη
επζπθξηζία.
(6) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαοεκεηψζεηο:
(α) Eλφςεη Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 60/2011, ε θαηνρή ησλ
γισζζψλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ
απνδεθηψλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Καηάλογος ησλ «Σεθκεξίσλ Γλψζεο Γισζζψλ» ππάξρεη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (www.psc.gov.cy).
(β) Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο (i) ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην Διιεληθνχ
ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαη
(ii) νη νπνίνη, δπλάκεη ηνπ ΄Αξζξνπ 2.3 ηνπ πληάγκαηνο, επέιεμαλ λα αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή
θνηλφηεηα,
απαηηείηαη κφλν θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη ζα έρνπλ άξηζηε γλψζε ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο.
3. Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, δεδνκέλνπ φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο
εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ΄ απηφ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2 ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο (Αξ. 3) ηνπ
2017, θαζφξηζε ηελ πην πάλσ ζέζε σο ζέζε πνπ ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε δεκφζηαο
εμνπζίαο θαη ζηε δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο.
4. χκθσλα κε ην άξζξν 31(β) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2017 "Καλέλαο δε
δηνξίδεηαη ζηε δεκφζηα ππεξεζία, εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξφλσλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη
γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο".
5. Δπηζεκαίλεηαη φηη αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) πην πάλσ, φρη
αξγφηεξα απφ ηελ Παραζκεσή, 18 Ιανοσαρίοσ 2019 και ώρα 14:00.
Γηα λα πξνρσξήζεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγραμμένος
τρήζηης ζηην Αριάδνη. Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ αηηεηψλ ζε Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν
θέληξν δεν είναι απαραίηηηη.
Ο αηηεηήο επηιέγεη ηε ζέζε γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη θαη ζπκπιεξψλεη ηα πεδία ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ επιηστή ππνβνιή
ηεο αίηεζεο πρέπει λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα σποτρεωηικά πεδία.
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ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηνλ αηηεηή λα ππνβάιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα
πξνζφληα ή/θαη ηελ πείξα πνπ έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ.
Άηνκα πνπ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαη δελ κπνξνχλ άιισο πσο λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά
αίηεζε κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ, λα απεπζχλνληαη γηα βνήζεηα ζην ηειέθσλν 22602571.
6. Αηηήζεηο απφ κέξνπο δεκφζησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε
δεκνζίεπζε, κε ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ.
(Φ. 15.21.001.015.004.001.010)

Αριθμός 981
ΘΔΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ
Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηε κφληκε ζέζε Γηεπζπληή Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ, ε νπνία αλακέλεηαη λα
θελσζεί απφ 1.1.2019 ιφγσ αθππεξέηεζεο ηεο θαηφρνπ ηεο ζέζεο. (Ζ ζέζε είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο).
Ο κηζζφο ηεο ζέζεο είλαη πάγηνο θαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €89.161 βάζεη ηνπ Ν.56(Η)/2018, ζηνλ νπνίν πξνζηίζεληαη
νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο εγθξίλνληαη κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, ζχκθσλα κε
ην πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
Αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο
(www.psc.gov.cy) ή κέζσ ηεο Κπβεξλεηηθήο Γηαδηθηπαθήο Γηφδνπ Αζθαιείαο (Αξηάδλε) (https://eservices.cyprus.
gov.cy), φρη αξγφηεξα απφ ηελ Παραζκεσή, 18 Ιανοσαρίοσ 2019 και ώρα 14:00.
2. χκθσλα κε ην ηζρχνλ ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα, έρνπλ σο εμήο:
2. 1. Καθήκοντα και εσθύνες:
(1) Τπεχζπλνο γηα(α) Σελ νξγάλσζε, δηνίθεζε, επνπηεία, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο
Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο λνκνζεζηψλ ·
(β) ηνλ απνδνηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, κειέηε, ζρεδίαζε, εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ
πνπ αλαηίζεληαη ζην Σκήκα θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δξφκνπο, γέθπξεο, θηήξηα, έπηπια, αιηεπηηθά
θαηαθχγηα, αεξνδξφκηα, απνρεηεχζεηο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, πξνζηαζία ηεο παξαιίαο, απνβάζξεο,
θφξνπο ·
(γ) ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ην Σκήκα.
(2) πκβνπιεχεη πάλσ ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ηεο θπβεξλεηηθήο
πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο.
(3) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζηελ Πνιηηηθή Μεραληθή.
(Σημ.: Ο φξνο "Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο" θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν).
(2)
(3)

(4)

(5)

Δγγξαθή σο κέινπο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ ζηνλ θιάδν πνιηηηθήο κεραληθήο,
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
Γεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ κεηαπηπρηαθή πείξα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ πνιηηηθήο
κεραληθήο, απφ ηελ νπνία πεληαεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζε επνπηηθά/δηνηθεηηθά θαζήθνληα, πνπ λα
πεξηιακβάλνπλ πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, θαζνδήγεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν εξγαζηψλ.
Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαοεκεηψζεηο:
(α) Eλφςεη Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 60/2011, ε θαηνρή ησλ
γισζζψλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ
απνδεθηψλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Καηάλογος ησλ «Σεθκεξίσλ Γλψζεο Γισζζψλ» ππάξρεη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (www.psc.gov.cy).
(β) Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο (i) ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην Διιεληθνχ
ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαη
(ii) νη νπνίνη, δπλάκεη ηνπ 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.
Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, δηεπζπληηθή, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλφηεηα θαη
επζπθξηζία.
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Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο πνπ απνθηήζεθε κεηά απφ ζπνπδέο δηάξθεηαο ελφο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνχ
έηνπο ζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, απνηειεί πιενλέθηεκα.
3. Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, δεδνκέλνπ φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο
εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ΄ απηφ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2 ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο (Αξ. 3) ηνπ
2017, θαζφξηζε ηελ πην πάλσ ζέζε σο ζέζε πνπ ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε δεκφζηαο
εμνπζίαο θαη ζηε δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο.
4. χκθσλα κε ην άξζξν 31(β) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2017 "Καλέλαο δε
δηνξίδεηαη ζηε δεκφζηα ππεξεζία, εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξφλσλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη
γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο".
5. Δπηζεκαίλεηαη φηη αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηρονικά, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) πην πάλσ, φρη
αξγφηεξα απφ ηελ Παραζκεσή, 18 Ιανοσαρίοσ 2019 και ώρα 14:00.
Γηα λα πξνρσξήζεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγραμμένος τρήζηης
ζηην Αριάδνη. Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ αηηεηψλ ζε Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν δεν
είναι απαραίηηηη.
Ο αηηεηήο επηιέγεη ηε ζέζε γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη θαη ζπκπιεξψλεη ηα πεδία ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ επιηστή ππνβνιή
ηεο αίηεζεο πρέπει λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα σποτρεωηικά πεδία.
(6)

ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηνλ αηηεηή λα ππνβάιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα
πξνζφληα ή/θαη ηελ πείξα πνπ έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ.
Άηνκα πνπ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαη δελ κπνξνχλ άιισο πσο λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά
αίηεζε κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ, λα απεπζχλνληαη γηα βνήζεηα ζην ηειέθσλν 22602571.
6. Αηηήζεηο απφ κέξνπο δεκφζησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε
δεκνζίεπζε, κε ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ.
(Φ. 15.21.001.021.002.001.006)
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