ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ A
Αριθμός 5190

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

503

Aριθμός 264
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 263 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της
10ης Απριλίου 2019, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβε τα
καθήκοντα του λειτουργήματός του στις 11 Απριλίου 2019 και από την ημέρα αυτή ο Πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης έπαυσε να ασκεί το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Aριθμός 265
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η κ. Έλενα Θεοδούλου διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Οδοντιατρικού Λειτουργού, 2ης Τάξης,
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, αναδρομικά από τις 16 Αυγούστου 2011.
(Π.Φ. 35817)
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Δασκάλου πάνω στις συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και
Α11, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018:
Λένα Σεργίου
(Δ.15378)
Φοίβος Καρανίκκης
(Δ.15675)
Φανή Κωνσταντινίδου Γούδα
(Δ.15824)
Χριστοθέα Παπαδοπούλου
(Δ.15996)
Χρυσταλλένη Παρίδη
(Δ.16107)
Στέφανος Μιχαηλίδης
(Δ.16184)
Χρυσάνθη Δημοσθένους
(Δ.21434)
Κωνσταντίνα Πάσιουρου
(Δ.21437)

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Νηπιαγωγού πάνω στις συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και
Α11, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018:
Ελένη Χριστοδούλου
(Δ.15355)
Χριστίνα Ιακώβου
(Δ.15593)
Ανδρούλα Χαραλάμπους
(Δ.16690)
Φωτεινή Φωτιάδου
(Δ.16718)
Λουίζα Οικονόμου
(Δ.16719)
Αικατερίνη Νικολαΐδου
(Δ.16727)
Ρέα Μυλωνά
(Δ.16795)
Σταυρούλα Αυγή Τενέντε
(Δ.16827)
Καρολίνα Σοφοκλέους
(Δ.16828)
Ζωή Μπάσια
(Δ.16835)
Μαρία Χατζηχαραλάμπους
(Δ.16838)
Νάσια Νικολαϊδου
(Δ.16846)
Εύη Λοΐζου
(Δ.21428)
Αγγελική Διγενή
(Δ.21429)
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού πάνω στις συνδυασμένες κλίμακες Α8,
Α10 και Α11, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018:
Νίκη Λεωνίδου
(Δ.15523)
Ναυσικά Αντωνίου
(Δ.15843)
Λευκοθέα Φαίδωνος
(Δ.15658)
Χρυσάνθη Κυριακίδη
(Δ.21105)
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Καθηγητή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης πάνω στις
συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και Α11, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018:
Για τα Θρησκευτικά
Γιαννάκης Βασιλείου
(Μ.17908)
Ανδρέας Κυριάκου
(Μ.20415)
Ευάγγελος Φούκας
(Μ.20416)
Για τα Γαλλικά
Μαίρη Αριστείδου

(Μ.14514)

Για τα Φιλολογικά
Ελένη Χρίστου
Χριστιάνα Χριστοδουλίδου
Νικόλ Κοραή
Ειρήνη Κούννου
Σωτηρούλα Δημητρίου
Χριστιάνα Λάμπρου
Ευανθία Κρόκου
Μαρία Παναγιώτου
Άντρη Ιησού
Παρθενόπη Μιχαήλ
Ανθή Χρίστου
Κωνσταντία Δροσοπούλου
Ελένη Νικολάου
Ιωάννα Κυβερνήτου
Στέλλα Φιλίππου
Παρασκευή Ηροδότου
Άννα Χαραλάμπους
Βασίλειος Βασιλείου
Στέλλα Αντωνιάδου
Κική Ελευθερίου
Σωτηρούλα Γεωργίου
Σταυριάνα Κασάπη
Ιωάννης Μαργώνης
Μαρία Κωνσταντίνου
Κούλα Παύλου
Γεώργιος Βασιλειάδης
Βασιλική Πετρή
Ζηνούλα Αλαμπρίτη
Πανίκος Αντωνιάδης
Ειρήνη Λοΐζου
Μαρία Μακρή-Παντζιαρή
Νικολίνα Χατζηγιώργη

(Μ.18495)
(Μ.18502)
(Μ.18515)
(Μ.18540)
(Μ.18541)
(Μ.18571)
(Μ.18594)
(Μ.18621)
(Μ.18629)
(Μ.18631)
(Μ.18969)
(Μ.18979)
(Μ.19055)
(Μ.19559)
(Μ.20216)
(Μ.20217)
(Μ.20218)
(Μ.20366)
(Μ.20429)
(Μ.20430)
(Μ.20431)
(Μ.20432)
(Μ.20433)
(Μ.20434)
(Μ.20435)
(Μ.20436)
(Μ.20437)
(Μ.20438)
(Μ.20439)
(Μ.20440)
(Μ.20441)
(Μ.20442)

Για τα Μαθηματικά
Πολύβιος Κουρουσίδης
Παναγιώτης Ευαγόρου
Βαρβάρα Λεωνίδου
Αγάθη Μιχαήλ
Κωνσταντίνος Τζιωνής
Σωτήριος Παναγή
Κοσμάς Καραγιάννης
Άννα Αβραάμ
Ελένη Παπακωνσταντίνου
Άντρος Φωτίου
Σταύρος Κοντογιώργης
Αναστασία Σολέα

(Μ.18460)
(Μ.19075)
(Μ.20230)
(Μ.20231)
(Μ.20232)
(Μ.20233)
(Μ.20240)
(Μ.20418)
(Μ.20419)
(Μ.20420)
(Μ.20421)
(Μ.20422)

Για τη Φυσική
Αντιγόνη Αναστασίου
Γεώργιος Χριστοδουλίδης
Χρίστος Γεωργιάδης
Στυλιανός Φωτιάδης

(Μ.18677)
(Μ.18989)
(Μ.20445)
(Μ.20446)

Για τη Βιολογία
Ηλιάνα Λύτρα
Αιμιλία Παναγιώτου

(Μ.19406)
(Μ.19839)

Για τα Αγγλικά
Παναγιώτα Πιερή
Ελένη Χατζηκυριάκου
Κυριακή Κυριάκου
Ιωσηφίνα Σάββα
Μέλπω Παντελή
Μαρία Θεμιστοκλέους
Αυγούστα Τσεκούρα
Χρίστος Θεοδοσίου
Μαρία Χαραλάμπους
Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου
Αγάθη Σκαπούλλη
Αιμιλία Γεωργίου
Άντια Μαυρομάτη
Μαρία Σιακόλα
Άννα-Μαρία Ανδρέου

(ΠΜΠ.10368)
(ΠΜΠ.10442)
(Μ.14593)
(Μ.17995)
(Μ.18021)
(Μ.19448)
(Μ.19450)
(Μ.20401)
(Μ.20402)
(Μ.20403)
(Μ.20404)
(Μ.20405)
(Μ.20406)
(Μ.20407)
(Μ.20452)

Για τα Εμπορικά/Οικονομικά
Ξενοφών Ξενοφώντος
Αγγελική Αναστασίου
Μάρω Κάκουρου
Άννα Μηλιώτη
Αβραάμ Ξενοφώντος
Μαρία Θεμιστοκλέους
Αργύρης Αλεξάνδρου
Παναγιώτης Γιουκκάς
Μαρία Χαραλάμπους
Μαρία Λαζάρου

(Μ.19671)
(Μ.19736)
(Μ.19738)
(Μ.20065)
(Μ.20409)
(Μ.20410)
(Μ.20411)
(Μ.20412)
(Μ.20413)
(Μ.20454)

Για τη Φυσική Αγωγή
Κρυστάλλης Δουκανάρης
Λάζαρος Κούππας
Μάριος Θωμά
Γιαννάκης Παναγή
Κυριάκος Κυριαζής
Λουκάς Κωνσταντίνου

(Μ.18484)
(Μ.19060)
(Μ.19157)
(Μ.19342)
(Μ.19510)
(Μ.20451)

Για την Οικιακή Οικονομία
Κατερίνα Καρεκλά-Μηνά
Παναγιώτα Σουρμελή
Χριστιάνα Χαλκίδη

(Μ.17575)
(Μ.18010)
(Μ.18415)

Για την Πληροφορική/Επιστ. ΗΥ
Χριστιάνα Πέτρου
Ανδριάνα Τζούνακα-Καλογεροπούλου
Σταύρος Τσιακκούρης

(Μ.15689)
(Μ.16095)
(Μ.20083)

Για τη Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή
Μαρία Παναγιωτάκη
Παναγιώτα Παπαμιχαήλ
Νέδη Σταυρινίδου
Γεώργιος Μέσσιος
Διαμάντω Ζίζιρου
Μαριάννα Καταλάνου

(Μ.18510)
(Μ.19119)
(Μ.19334)
(Μ.20253)
(Μ.20303)
(Μ.20426)

Για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία
Μαρίνα Λάμπρου
Πάμελα Αναστασίου
Κυριάκος Ρουσιά

(Μ.17889)
(Μ.19809)
(Μ.20453)

Για τα Ρωσσικά
Μαρία Αντωνίου
Θεοδώρα Κλεοβούλου

(Μ.16216)
(Μ.19530)

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Καθηγητή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης πάνω στις
συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και Α11, από τις 10 Σεπτεμβρίου 2018:
Για τα Θρησκευτικά
Δημήτριος Παναγιώτου
(Μ.19355)
Για τα Εμπορικά/Οικονομικά
Ελενίτσα Μιχαήλ
Χρίστος Πετρίνας

(Μ.17457)
(Μ.18884)

Για την Πληροφορική/Επιστ. ΗΥ
Αλέξανδρος Ματαίου

(Μ.15502)

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Καθηγητή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης πάνω στις
συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και Α11, από τις 20 Σεπτεμβρίου 2018:
Για τα Φιλολογικά
Ελισάβετ Στυλιανού

(Μ.20457)

Για τα Μαθηματικά
Πολίνα Χατζηχάννα
Σταύρος Μαυρομμάτης
Μάριος Παυλίδης

(Μ.18983)
(Μ.20100)
(Μ.20236)

Για τα Γαλλικά
Αναστασία Παπασάββα

(Μ.19941)

Για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία
Ανδρέας Χρυσοστόμου

(Μ.19694)

Για τα Ρωσσικά
Βάσος Κώστα
(Μ.18931)
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Καθηγητή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης πάνω στις
συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και Α11, από τις 22 Οκτωβρίου 2018:
Για την Τέχνη
Χριστίνα Λάμπρου
(Μ.17765)
Κατίνα Κώστα
(Μ.17831)
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης πάνω στις
συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και Α11, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018:
Για τη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πέτρος Καλλής
(Μ.16158)
Μάριος Ζήνωνος
(Μ.19960)
Ιωάννης Μιχαήλ
(Μ.20448)
Για την Ηλεκτρολογία (Ηλεκτρονική)
Κυριακούλα Γεωργίου
Πάβελ Χριστοφή

(ΠΜΠ.11543)
(Μ.20447)

Για την Ξυλουργική - Επιπλοποιία
Ανδρέας Μιχαήλ
Ελένη Θεοδοσοπούλου
Γεώργιος Γιάγκου

(Μ.19718)
(Μ.19877)
(Μ.19948)

Για τη Σχεδίαση Επίπλων
Θεόδωρος Θεοδώρου

(Μ.19805)

Για τη Σχεδίαση - Κατασκευή Ενδυμάτων
Χρυσταλλένη Βραχίμη
(Μ.12138)
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης πάνω
στις συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και Α11, από τις 10 Σεπτεμβρίου 2018:
Για τη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Χαράλαμπος Παπαγεωργίου
(Μ.16063)
Για τη Μηχανική Αυτοκινήτων
Παράσχος Αντωνίου
(Μ.20530)
Ο πιο κάτω διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης πάνω στις
συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και Α11, από τις 22 Οκτωβρίου 2018:
Για την Ηλεκτρολογία (Γενική)
Ευστάθιος Αυγουστή
(Μ.20645)
Aριθμός 266
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Βουλή των Αντιπροσώπων, προάγονται στη μόνιμη θέση
Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Α΄, Βουλή των Αντιπροσώπων, από τις 15 Μαρτίου 2019:
Κρυστάλλω Αργυρίδου
(Π.Φ. 30013)
Γεωργία Λιπέρη
(Π.Φ. 30015)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί Βιομηχανικών Εφαρμογών Α΄, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
προάγονται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας, από τις 15 Μαρτίου 2019:
Χριστίνα Καραπίττα-Ζαχαριάδου
(Π.Φ. 33319)
Στέφανη Κληρίδου
(Π.Φ. 33321)
Παναγιώτα Λάμπρου
(Π.Φ. 33322)
Ο κ. Αντώνης Κάφουρος, μόνιμος Λειτουργός Εργασίας Α΄, Τμήμα Εργασίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου
Λειτουργού Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, από τις 15 Μαρτίου 2019.
(Π.Φ. 31724)
Η κ. Χρυστάλλα Κόρτα, η οποία είχε προαχθεί αναδρομικά από τις 15 Ιανουαρίου 2011, στη μόνιμη θέση
Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου Α΄, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (γνωστοποίηση
αρ. 376 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4861 και ημερομηνία 12.6.15), και της οποίας η πιο πάνω
προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από τις 15
Ιανουαρίου 2011.
(Π.Φ. 23922)
Οι πιο κάτω μόνιμοι Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξης, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγονται
στη μόνιμη θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, από τις 15
Μαρτίου 2019:
Μαίρη-Μάρθα Χριστοφίδου-Αβρααμίδου
(Π.Φ. 24266)
Ανδριανή Α. Νικολαΐδου
(Π.Φ. 27515)
Μυρτώ Αζίνα-Χρονίδη
(Π.Φ. 28931)
Προκοπία Τσουλλή
(Π.Φ. 30008)
Αθανάσιος Αθανασίου
(Π.Φ. 31494)
Ιωάννα Γρηγορίου
(Π.Φ. 31495)
Αντρέας Χατζηκώστας
(Π.Φ. 33037)
Αριθμός 267
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Ο κ. Στέλιος Μιχαήλ, μόνιμος Λειτουργός Μεταλλείων, 1ης Τάξης, Μεταλλεία, διορίζεται ως Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μεταλλείων, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, από τις 26 Μαρτίου 2019 και μέχρι
την κανονική πλήρωση της θέσης.
(Π.Φ. 29308)
Aριθμός 268
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Ο κ. Γεώργιος Τσιαμέττης, μόνιμος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας A΄, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας, αποσπάται στην Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, για εκτέλεση
ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017,
από τις 18 Μαρτίου 2019 μέχρι τις 17 Μαρτίου 2022.
(Π.Φ. 32106)

Η κ. Μαριλένα Παπουή, μόνιμος Λογιστικός Λειτουργός Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Υπηρεσία Ελέγχου
Ασφαλιστικών Εταιρειών, Υπουργείο Οικονομικών, αποσπάται στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, για εκτέλεση ειδικών
καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από
την 1η Απριλίου 2019 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.
(Π.Φ. 32764)
Aριθμός 269
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 15 Φεβρουαρίου 2017, στη μόνιμη θέση Λειτουργού Ελέγχου,
Ελεγκτική Υπηρεσία, επικυρώνονται:
Νικόλα Ιακωβίδη
(Π.Φ. 36350)
Μαρίας Μασούρα
(Π.Φ. 36351)
Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Όλγας Νικολαΐδου, από την 1η Φεβρουαρίου 2017, στη μόνιμη θέση Λειτουργού
Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 36348)
Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 15 Φεβρουαρίου 2017, στη μόνιμη θέση Λειτουργού Πληροφορικής,
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, επικυρώνονται:
Χριστίνας Βρίκκη
(Π.Φ. 36356)
Γιάννου Κρύφτη
(Π.Φ. 36357)
Ιάκωβου Πιθαρά
(Π.Φ. 36359)
Βάσου Τζιόγκουρου
(Π.Φ. 36360)
Aριθμός 270
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Ο κ. Γιάννης Μίκαλλος, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας,
παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από τις 28 Μαρτίου 2019.
(Π.Φ. 36226)
Aριθμός 271
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ
Η κ. Αίγλη Παντελάκη, μόνιμος Γενικός Διευθυντής, Υπουργικό Συμβούλιο, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,
σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η
Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 17623/ΙΙ)
Ο κ. Σωτήρης Μιχαήλ, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αφυπηρέτησε από τη
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του
2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 27608)
Ο κ. Λάκης Χριστοδούλου, μόνιμος Πρώτος Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 17814)
Ο κ. Νίκος Σαρρής, μόνιμος Μηχανικός/Κυβερνήτης Σκάφους, Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3)
του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 32177)
Ο κ. Χρίστος Κ. Νικολάου, μόνιμος Λειτουργός Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Α΄, Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 25586)
Η κ. Μαρία Νικολάου, μόνιμος Πρώτος Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3)
του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 19656)
Ο κ. Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, μόνιμος Προϊστάμενος Εκπαιδευτών, Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 21416)
Ο κ. Γεώργιος Χατζημιχαήλ, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απρίλιου 2019.
(Π.Φ. 21244/ΙΙ)

Ο κ. Μιχαήλ Α. Φόρμας, μόνιμος Κτηματολογικός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Χωρομετρίας), Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 19489)
H κ. Χρυσάνθη Χρυσοστόμου, μόνιμος Επιθεωρητής Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Υπηρεσίες Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών, Υπουργείο Οικονομικών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο
53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 20963)
Ο κ. Πολύβιος Σεργίου, μόνιμος Τελώνης, Τελωνεία, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο
53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 17147)
Η κ. Αμαλία Χρ. Σταύρου, μόνιμος Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων Α΄, Τμήμα Φορολογίας, αφυπηρέτησε από τη
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του
2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ.23264)
Ο κ. Ιωάννης Μιχαηλίδης, μόνιμος Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων Α΄, Τμήμα Φορολογίας, αφυπηρέτησε από τη
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του
2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ.23437)
Η κ. Αγάθη Ζακχαίου, μόνιμος Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 18453/ΙΙΙ)
Η κ. Χρυστάλλα Τσούκκα, μόνιμος Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 18330)
Ο κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου, μόνιμος Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 18335)
Η κ. Έλλη Μαραγκού, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 22439)
Η κ. Ρούλα Κυριάκου, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 25772)
Η κ. Δώρα Ορφανοπούλου-Χατζηευτυχίου, μόνιμη Πρώτη Στενογράφος, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 17804)
Η κ. Ανδρούλα Καρμένου-Ευθυμίου, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου, Γενικό Λογιστήριο,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως (Αρ. 3) του 2017, απόν την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 23703)
Ο κ. Σάββας Αργυρού, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 21206)
Η κ. Νίνα Μηνά-Χατζηχριστοφή, μόνιμη Βοηθός Προϊστάμενη Νοσηλεύτρια, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος,
Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 2 Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 20699)
H κ. Γεωργία Μελαχρινού, μόνιμος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 20807)

Η κ. Παναγιώτα Μπάμπαλη-Μεταξά, μόνιμος Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Ακτινολογίας), Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α)
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 22976)
Ο κ. Παναγιώτης Κουτσίδης, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παθολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 27 Μαρτίου 2019.
(Π.Φ. 35746)
Η κ. Ευαγγελία Χαραλάμπους, μόνιμος Επιθεωρητής Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 22836)
Αριθμός 272
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε αναδρομικά τους πιο κάτω αναφερομένους ως Μέλη του Δικαστηρίου
Εργατικών Διαφορών από 15 Μαρτίου 2019 μέχρι 14 Μαρτίου 2021:
Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Χρίστος Παπαϊωάννου
Θεόδωρος Τζιοβάνη
Άννα Μυλωνά
Χρυσάνθη Δανού
Βάσω Μιχαηλίδου
Μαρία Καρή
Νεόφυτος Θρασυβούλου
Γιώργος Κανικλίδης
Λουκία Νικολάου
Χρίστος Καγιάς

Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Πάφος
Πάφος
Πάφος
Λάρνακα

Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ)
1.

Τζιόζεφ Μέρχη

Λευκωσία

Β. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Συνομοσπονδία Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ)
1.
2.

Γιαννάκης Ιωάννου
Μιχάλης Ρώσσης

Λευκωσία
Λευκωσία

Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Παναγιώτης Ρήγας
Νίκος Χατζηχριστοφόρου
Χαράλαμπος Πρατσή
Νίκος Γρηγορίου
Αντώνης Ψηλογένης
Αντρέας Τραχανά

Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λευκωσία
Λάρνακα

Αριθμός 273
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι κενές μόνιμες θέσεις Πρωτοκολλητή, Δικαστική Υπηρεσία. (Η θέση είναι
Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682,
32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396
και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες). 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.
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), μέχρι
την Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που
διεξήχθη την 1.12.2018, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμων του 1998 έως 2018, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με
ημερομηνία 1.3.2019 και αρ. γνωστοποίησης 153 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας
στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό
βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy). Οι
υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με
τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση.
Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση.
2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Εκτελεί καθήκοντα και ενεργεί στα πλαίσια εξουσιών που καθορίζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του
Άρθρου 163.2(δ) του Συντάγματος. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων(i)

επαγωγή όρκων σε δικαστικές και άλλης φύσεως υποθέσεις·

(ii) σύνταξη ή/και έλεγχο διαταγμάτων και αποφάσεων και πιστοποίηση τούτων ως επίσημων εγγράφων·
(iii) ετοιμασία και έλεγχο των πρακτικών των διάφορων εφέσεων και υποθέσεων, καθώς και έλεγχο εργασίας
που σχετίζεται με την επίδοση δικαστικών εγγράφων και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ·
(iv) υπολογισμό και ψήφιση εξόδων ·
(v)

καθήκοντα διερμηνέα σε διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου·

(vi) καθήκοντα που προβλέπονται ή/και που έχει εξουσία να εκτελεί δυνάμει νόμου ή διαδικαστικού κανονισμού,
καθώς και καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση περιουσιών αποβιωσάντων προσώπων σύμφωνα με τον περί
Διαχειρίσεως Περιουσιών Νόμο.
(β) Εκτελεί καθήκοντα Πρωτοκολλητείου και βοηθεί ή/και αναλαμβάνει την εποπτεία κλάδου εργασίας Πρωτοκολλητείου.
(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) που
δίδει το δικαίωμα στον κάτοχό του να εγγραφεί ως ασκούμενος δικηγόρος στην Κύπρο και επιτυχία στις
εξετάσεις δυνάμει του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου.
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε περίπτωση Έλληνα υποψηφίου ή πολύ καλή
γνώση της Τουρκικής και της Αγγλικής γλώσσας σε περίπτωση Τούρκου υποψηφίου, καθώς και ικανότητα να
μεταφράζει και διερμηνεύει στις γλώσσες αυτές.
Σημειώσεις:
(α) Ενόψει 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.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(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.
(4) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε σε υπηρεσία σε θέση στη Δημόσια Υπηρεσία θα
αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημειώσεις :
(1) Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και στους Κανονισμούς για τη Δημόσια
Υπηρεσία, όπως επίσης και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των δημόσιων υπαλλήλων, στις
Γενικές Διατάξεις, καθώς και στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και Κανονισμούς Αποθηκών μέσα σε
δύο χρόνια ή τέσσερις εξεταστικές περιόδους από την ημερομηνία του διορισμού τους.

(2) Για την πρώτη προκήρυξη της θέσης υποψήφιοι για τη θέση Πρωτοκολλητή μπορούν να είναι και υπάλληλοι
που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του παρόντος Σχεδίου
Υπηρεσίας υπηρέτησαν ή υπηρετούν στη Δικαστική Υπηρεσία για δεκαπέντε συνεχή χρόνια, ανεξάρτητα από
το αν δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα στη σχετική παράγραφο (1). Σε κάθε άλλη νέα προκήρυξη της
πιο πάνω θέσης θα μπορούν επίσης να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Δικαστική Υπηρεσία
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του παρόντος Σχεδίου
Υπηρεσίας και οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία της νέας αυτής προκήρυξης της σχετικής
θέσης δεκαπέντε τουλάχιστο συνεχή χρόνια υπηρεσίας στη Δικαστική Υπηρεσία. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα
προκήρυξη δεν είναι η πρώτη.
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. 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)/09), καλούνται όπως, το δηλώσουν στην
ηλεκτρονική αίτηση.
6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι
την Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019 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 και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική
αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και
η κατάσταση της αναπηρίας 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.
7. 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. 15.21.001.003.001.006.009)

Αριθμός 274
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879,
34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11:
€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες Κλίμακες). 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.
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), μέχρι
την Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00.
Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που
διεξήχθη την 1.12.2018, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμων του 1998 έως 2018, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με
ημερομηνία 1.3.2019 και αρ. γνωστοποίησης 153 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν μπορούν να εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας
στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και ο αριθμός υποψηφίου. Το εν λόγω πιστοποιητικό
βρίσκεται καταχωρημένο στον ιστότοπο «Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy). Οι
υποψήφιοι που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση μπορούν να το εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με
τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση.
Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό επιτυχίας δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την αίτηση.
2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α)

Εξετάζει παράπονα και/ή καταγγελίες, συντάσσει προσχέδια, αποφάσεων, υποβάλλει εισηγήσεις στον
Επίτροπο και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Επιτρόπου.

(β)

Διενεργεί έρευνες και ελέγχους εκ μέρους του Επιτρόπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και προβαίνει,
δυνάμει δικαστικού διατάγματος, σε κατάσχεση εγγράφων ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού για σκοπούς
διευκόλυνσης του έργου του.

(γ)

Συντάσσει προσχέδια γνωμοδοτήσεων και συμβουλών προς το κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και άλλα όργανα
και οργανισμούς για τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, καθώς και προς το κοινό, τα οποία υποβάλλει στον Επίτροπο.

(δ)

Αναλαμβάνει την εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου, περιλαμβανομένων
των αδειοδοτικών και συμβουλευτικών εξουσιών, σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας.

(ε)

Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων/συναντήσεων, συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα,
εκθέσεις και/ή εκθέσεις δραστηριοτήτων και/ή μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για θέματα που εγείρονται
κατά την υπό του Επιτρόπου ενάσκηση του έργου του.

(στ) Συμμετέχει στην ευαισθητοποίηση των υπεύθυνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία
σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματά του.
(ζ)

Συμμετέχει και παρακολουθεί τις εργασίες οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή του Συμβουλίου της
Ευρώπης και εκτελεί εργασίες που αφορούν συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες Εποπτικές
Αρχές και/ή συμμετέχει σε κοινά Εποπτικά Σώματα και/ή Μηχανισμούς και/ή Ανεξάρτητα Συμβούλια.

(η)

Εκπαιδεύει προσωπικό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέας στη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών
δεδομένων και αναλαμβάνει τη διοργάνωση συνεδρίων/σεμιναρίων/εκδηλώσεων και/ή συμμετέχει σε αυτά.

(θ)

Συνεργάζεται με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες
του Επιτρόπου. Ετοιμάζει Εκθέσεις Γεγονότων αναφορικά με προσφυγές στο Διοικητικό και/ή το Ανώτατο
Δικαστήριο εναντίον αποφάσεων του Επιτρόπου. Εκφράζει άποψη για προδικαστικές ενστάσεις στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και τη νομολογία του Διοικητικού
Δικαστηρίου, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(ι)

Διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία.

(ια) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του ανατεθούν.
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των
θεμάτων αυτών:
Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Επιστήμη των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering
Management Information Systems, Information Technology), Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Ιστοσελίδων Internet,
Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Στατιστική, Μαθηματικά, Διοίκηση
Προσωπικού, Κλασσικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία.
(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(α) Ενόψει 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.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(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.
(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, σε ένα από τα θέματα που
αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω ή/και διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί
πλεονέκτημα.
Σημειώσεις:
1.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
(Ο όρος αυτός θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί με την επιτυχία στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη την 1.12.2018,
δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του
1998 έως 2018).

2.

Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα πρέπει μέσα σε 2 χρόνια ή σε 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό
τους να επιτύχουν σε γραπτή ενδοτμηματική εξέταση στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

3.

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να
παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3)
του 2017 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου
συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί
να διοριστεί –
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα

.

ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για
περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".
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. 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)/09), καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.
6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι
την Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019 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 και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική
αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφεται το είδος και
η κατάσταση της αναπηρίας 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.
7. 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. 15.21.001.010.001.001.001)

(2)

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

Σημειώσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας που τυγχάνουν εφαρμογής στην παρούσα δημοσίευση:
I.

Η ειδικότητα και η τυχόν εξειδίκευση της ειδικότητας (σύμφωνα με τους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα)
Κανονισμούς του 2003 όπως ήθελε τροποποιηθούν), θα καθορίζεται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της
θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την οργανωτική δομή των θέσεων του ιατρικού
προσωπικού του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
Οι παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν όπως η θέση πληρωθεί στην ειδικότητα της
Νευρολογίας.

II.

ης

α

Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1 Τάξης, κατά την 22 Δεκεμβρίου 2000 και
εκτελούσαν καθήκοντα άλλης ειδικότητας από εκείνη στην οποία διορίστηκαν ή προήχθηκαν, μπορούν να
ληφθούν υπόψη ως υποψήφιοι για την ειδικότητα που καθορίζεται, νοουμένου ότι έχουν πενταετή
τουλάχιστον υπηρεσία σε άσκηση των καθηκόντων της ειδικότητας αυτής μετά από έγκριση της αρμόδιας
αρχής και κατέχουν το σχετικό τίτλο ειδικότητας.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3)
του 2017 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου
συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί
να διοριστεί –
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα

.

ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για
περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια".
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, μέχρι
την Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019 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. 15.21.001.022.002.070.187)

Αριθμός 281
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ο.Κ.Υπ.Υ.)
ΚΩΔ: ΕΔΟΚΥΠΥ/04/2019, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Περιγραφή Εταιρείας:
Ο νεοσύστατος Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) στη Λευκωσία, επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο
και δυναμικό άτομο στη θέση του Επιχειρησιακού Διευθυντή.
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Επιχειρησιακού Διευθυντή (Κεντρική Διοίκηση) Οργανισμού
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
 Αναφέρεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.
 Εποπτεύει άμεσα τον Προϊστάμενο της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προώθησης Αγοράς, τον
Προϊστάμενο Μονάδας Διαδικασιών και Δικτύου Ποιότητας και τον Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ότι άλλο του ανατεθεί.
 Αναπτύσσει επιχειρησιακά σχέδια για παροχή διοικητικών υπηρεσιών (διοικητική υποστήριξη, διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογίες υπηρεσιών πληροφόρησης κ.λ.π.) και υποστηρικτικών και άλλων
υπηρεσιών ώστε να συνεισφέρουν στην επίτευξη του επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού.
 Παρακολουθεί και ελέγχει την απόδοση των διοικητικών, υποστηρικτικών και άλλων υπηρεσιών, ώστε να
διασφαλίζει ότι αυτές παρέχονται βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού.
 Εποπτεύει και αξιολογεί συστηματικά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των διοικητικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών, ώστε να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση και μείωση του κόστους.
 Εποπτεύει και επανεξετάζει τις δομές, τα συστήματα και τους εσωτερικούς κανονισμούς του οργανισμού σε
σχέση με τις διοικητικές, υποστηρικτικές και άλλες υπηρεσίες, βάσει αναγνωρισμένων παραμέτρων, ώστε να
διασφαλίζει ότι παράγουν το βέλτιστο αποτέλεσμα δεδομένης της διαθέσιμης τεχνολογίας και πόρων.
 Αναπτύσσει και εποπτεύει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους εσωτερικούς κανονισμούς.
 Αναπτύσσει και εφαρμόζει το σχέδιο κεφαλαιουχικού εξοπλισμού για συντήρηση και βελτίωση των κτηρίων και
των εγκαταστάσεων.
 Διασφαλίζει τη συνεχή εκπαίδευση του διοικητικού, υποστηρικτικού και άλλου προσωπικού.
 Διασφαλίζει την αποτελεσματική ανάπτυξη και ευελιξία του διοικητικού, υποστηρικτικού και άλλου προσωπικού
ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των υπηρεσιών τους.
 Αναπτύσσει επαφές εσωτερικά με τη Διευθυντική Ομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Επικεφαλής των
Διευθύνσεων και εξωτερικά με τους προμηθευτές εξωτερικών υπηρεσιών.
 Ασκεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατίθενται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, το Γενικό Διευθυντή ή/και από το σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται υπό αυτού
ή/και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Οργανισμού.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του/της, είναι υποχρεωμένος/η να συμμορφώνεται με τις νομοθετικές /
κανονιστικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις, οδηγίες, εγκυκλίους και πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον
Οργανισμό.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή σε άλλο θέμα σχετικό με τα καθήκοντα και ευθύνες
της θέσης.
 Δεκαπενταετής (15) τουλάχιστον πείρα σε μεγάλα νοσηλευτήρια ή σε μεγάλους οργανισμούς διοίκησης
υπηρεσιών υγείας, από την οποία δεκαετής (10) τουλάχιστον πείρα σε ανώτατα διοικητικά καθήκοντα που να
περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας.
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.
 Εκτενής επαγγελματική κατάρτιση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και προηγούμενη πείρα τουλάχιστο
πέντε (5) χρόνων σε ανώτατη διοικητική θέση παρόχου με ελάχιστο προϋπολογισμό €100 εκατομμύρια ή/και
αριθμό 1000 υπαλλήλων αποτελεί πλεονέκτημα.
Τεχνικές Ικανότητες:
 Ισχυρές δεξιότητες στη στρατηγική και χρηματοοικονομική διαχείριση.
 Δεξιότητες στην αποτελεσματική καθοδήγηση, αλληλεπίδραση και διαπραγμάτευση με το διοικητικό και
υποστηρικτικό προσωπικό.
 Αποδεδειγμένες γνώσεις σε σχέση με τις τεχνικές πτυχές της μέτρησης, ανάλυσης και ετοιμασίας αναφορών για
δραστηριότητες νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 Ικανότητα να υλοποιεί επιχειρησιακά σχέδια, να χρησιμοποιεί δείκτες μέτρησης απόδοσης και να αξιολογεί την
πρόοδο.
 Επαρκής γνώση του τομέα της υγείας και της δομής του Οργανισμού (προσωπικό, υποδομή και εξοπλισμός).
και των υπηρεσιών υγείας.

 Ικανότητα να χειρίζεται εποικοδομητικά συγκρούσεις.
 Ισχυρός προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
 Καλές δεξιότητες στην υλοποίηση και αξιολόγηση.
Βασικές Διοικητικές Ικανότητες:
 Ηγετικές Ικανότητες.
 Επαγγελματισμός.
 Δεξιότητες Επικοινωνίας και διαχείρισης σχέσεων.
 Βελτίωση Ποιότητας.
 Διαχείριση Κινδύνου.
 Γνώση του περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης.
 Επιχειρησιακές Δεξιότητες και Διοίκηση.
Όροι Εργασίας:
1. Διάρκεια της σύμβασης
Πενταετής διάρκεια ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής
αφυπηρέτησης.
2. Αμοιβή
Ετήσιος πάγιος βασικός μισθός ύψους €63.540 πλέον 6,656% γενικές αυξήσεις και το ισχύον τιμαριθμικό
επίδομα, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 28,35%, ο οποίος θα αναθεωρείται με βάση τις εντεύθεν
παραχωρούμενες στο υπόλοιπο διευθυντικό προσωπικό γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Επιπρόσθετα θα
καταβάλλεται δέκατος τρίτος μισθός. Με τα σημερινά δεδομένα ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός, ανέρχεται, σε
€99.441 περιλαμβανομένων και των επιδομάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πιο κάτω.
Ο Οργανισμός θα αποκόπτει το αναλογούν ποσό του Φόρου Εισοδήματος, των εισφορών στις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις και τυχόν ποσά που προκύπτουν από αποκοπές και/ή εισφορές και/ή μειώσεις στις απολαβές που
επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και
Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012.
Ο κάτοχος της θέσης θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα
με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία ποσοστό επί των ασφαλιστέων αποδοχών για την
απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. Ο Οργανισμός, ως
εργοδότης, θα καταβάλλει στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τερματισμού Απασχόλησης, Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής, τις οριζόμενες εισφορές που προνοούνται για εργοδότες από
την εκάστοτε νομοθεσία.
3. Επιδόματα
(ι) Επίδομα φιλοξενίας, ύψους € 3.570 ετησίως.
(ιι) Επίδομα οδοιπορικών, ύψους €1.046 ετησίως.
(ιιι) Επίδομα τηλεφώνου, ύψους € 595 ετησίως.
4. Ωφελήματα μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης
Κατά τη λήξη ή τον τερματισμό του συμβολαίου ή σε περίπτωση θανάτου, παραχωρείται φιλοδώρημα το
οποίο θα ισούται με το 1/12 (ένα δωδέκατο) του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών του κατόχου της θέσης.
Τηρουμένων των προνοιών του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται
με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2014, Ν.14(Ι)/2014 και συγκεκριμένα, με
βάση το αρ. 4, αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του κατόχου της θέσης ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό ίσο με 3% επί των μηνιαίων απολαβών του.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ίδιας νομοθεσίας, το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου
εισοδήματος, σύμφωνα με τις Διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (Ν.118(Ι)/2002).
Σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης λόγω διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος (Αρ. 6 πιο κάτω) το
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη μη καταβολή του φιλοδωρήματος ή μέρους του.
5. Άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας
Θα εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, τα εκάστοτε ισχύοντα για το υπόλοιπο προσωπικό, σύμφωνα με τους
σχετικούς περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικούς) Κανονισμούς του 2017, όπως
αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Με σημερινά δεδομένα παρέχεται το δικαίωμα:
(α) Σε άδεια ανάπαυσης 25 εργάσιμων ημερών το χρόνο. Ο κάτοχος της θέσης οφείλει να εξαντλήσει την
άδεια ανάπαυσης που θα έχει σε πίστη του πριν τη λήξη του συμβολαίου του και κανένα αντίτιμο δεν
θα καταβάλλεται για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.
(β) Σε άδεια ασθενείας με ανώτατο όριο τις 12 ημερολογιακές ημέρες το χρόνο.
6. Τερματισμός απασχόλησης
Η εργοδότηση του Επιχειρησιακού Διευθυντή δύναται να τερματιστεί με βάση τις διατάξεις του περί Τερματισμού
Απασχολήσεως Νόμου. Περαιτέρω ο Οργανισμός δικαιούται σε άμεσο τερματισμό της σύμβασης αν ο Επιχειρησιακός Διευθυντής:
(α) Παραβιάσει τους όρους της παρούσας σύμβασης εργασίας.

(β)
(γ)
(δ)

Διαπράξει αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
Επιδεικνύει αμέλεια, νωθρότητα, αδιαφορία ή αδράνεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Ενεργήσει ή παραλείψει να ενεργήσει κατά τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα
καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις του.
(ε) Επιδεικνύει απρεπή ή ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
(στ) Λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας ή αναπηρίας, καταστεί μόνιμα ανίκανος να εκπληρώνει
επαρκώς τα καθήκοντά του.
7. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Στον Επιχειρησιακό Διευθυντή παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η οποία ισχύει για τους δημόσιους
υπαλλήλους με βάση τις πρόνοιες των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη)
Κανονισμών.
8. Πειθαρχική και αστική ευθύνη
Εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, οι αντίστοιχες πρόνοιες των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας (Γενικών) Κανονισμών του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.
9. Γενικά
Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των
δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
Οι όροι εργασίας δύναται να αναθεωρηθούν οποτεδήποτε αυτό επιβάλλεται από Νόμο και/ή Κανονισμό και/ή
αποφάσεις των αρμοδίων αρχών.
Οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ρητά στη σύμβαση, ρυθμίζεται, κατ΄ αναλογίαν, με βάση τους περί
Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικούς) Κανονισμούς του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε
τροποποιούνται.
Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να συμμετάσχουν σε προφορική ή/και
γραπτή εξέταση ή/ και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις.
Υποβολή Αιτήσεων:
Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από την Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019 και ώρα 14.00. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να
γίνουν μέσω διαδικτύου και να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να
αναφέρουν τον τίτλο της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού
Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της KPMG Limited www.kpmg.com.cy ("Careers"/ "Vacancies on behalf of Clients").
T: 22209000, Φ: 22513295, E: hradvisory@kpmg.com.cy
Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.
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CHIEF OPERATING OFFICER OF ΤΗΕ STATE HEALTH SERVICES ORGANISATION (SHSO)
CODE: COOSHSO/04/2019, NICOSIA, CYPRUS
Company Description:
The newly established State Health Services Organisation (SHSO) in Nicosia, Cyprus, is seeking to recruit a high caliber
professional for the position of Chief Operating Officer.
Applications for the vacant position of Chief Operating Officer (Central Administration) of the State Health Services
Organisation are now being accepted. The position is considered to be of first appointment.
Duties and Responsibilities:
 Reports directly to the CEO.
 Supervises directly the Head of strategic planning and marketing Unit, the Head of procedure and Quality
Network Management Unit, and the Head of Management and Development of HR Unit and other duties that
are assigned.
 Develops business plans for the delivery of administrative (administration, HR, ICT, etc.) and support and other
services to contribute to the achievement of the Organisation’s business plan.
 Monitors and controls the performance of the administrative and support and other services to ensure that they
are provided in accordance with the business plan and annual budget.
 Systematically monitors and evaluates the quality and efficiency of administrative and support services to
identify opportunities for continuous improvement and cost reduction.
 Monitors and reviews organizational structures, systems and internal regulations of administrative, support and
other services within recognized efficiency and effectiveness parameters to ensure that they produce the best
outcomes given the available technology and resources.






Develops and monitors compliance with policies, procedures and internal regulations.
Develops and implements the capital works plan for maintenance and improvement to buildings and plant.
Ensures the continuous education of the administrative, support and other staff.
Ensures effective deployment and flexibility of administrative and support and other staff to meet the demands
for their services.
 He/She has internal contact with the management team, the BoD and the Directors of Directorates and external
contacts with external service suppliers.
 Exercises any activities and performs any duties assigned to him/her by the Board of Directors, the CEO and/or
the relevant Law and the Regulations issued under it, and/or the internal regulations of the Organisation.
Requirements:
 University diploma or title or equivalent qualification in any subject and Master´s degree in Business Administration,
Healthcare Administration or related to the duties and responsibilities of the present position.
 Minimum of fifteen (15) years large hospital or major health care facility administration management experience, of
which at least 10 years in top administrative positions that includes planning, organisation, guidance, coordination
and monitoring of activities.
 Very good knowledge of the Greek Language and the English Language.
Knowledge of the Languages at the required level should be justified by the candidates either through verified
certifications or through an examination until the closing date for the submission of applications.
 Extensive professional training in HRM and/or previous of at least 5 years in top managerial position of provider with
minimal budget €100m and/or number of 1000 employees is an advantage.
Technical Competencies:
 Strong strategic and financial management skills.
 Skills to lead, interact and negotiate effectively with all personnel in the facilities.
 Demonstrable knowledge on the technical and financial aspects of measuring, analyzing and reporting on hospital
activity.
 Ability to implement business plans, use performance indicators and assess progress.
 Sound knowledge of the health sector and the Organisation structure (staff, infrastructure and equipment) and
basket of services.
 Ability to deal constructively with conflicts.
 Strong results orientation.
 Good skills managerial implementation and evaluation.
Core Management Competencies:
 Leadership.
 Professionalism.
 Communication and Relationship Management.
 Quality Improvement.
 Risk Management.
 Knowledge of the Healthcare Environment.
 Business Skills and Management.
Terms of Employment:
1. Duration of the contract
Five years of duration or less, so as not to exceed the statutory retirement age.
2. Payment
Annual fixed basic salary of €63.540 plus 6,656% general increments and current indexation allowance, which
currently stands at 28,35%, which will be revised on the basis of the general and index increases granted to all
managers. In addition, a thirteenth salary will be paid. Under the current situation, the annual gross salary, amount to
€99.441 and includes the allowances of paragraph (3).
The Organısation will deduct the proportionate amounts of Income Tax, contributions to social security and any
amounts resulting from deductions and / or contributions and / or salary reductions imposed by the Reduction of
Employee Benefits and Pensions of Officials, Employees and Pensioners of the Public and the Wider Public Sector Law,
Law 168 (I) / 2012.
The holder of the post will pay a contribution rate to the Social Insurance Fund in accordance to the relevant
percentages of insurable earnings, for the employment of an employee who is not covered by an occupational pension
plan, provided for by the relevant legislation. The Organisation, as an employer, will contribute to the Social Insurance
Funds, the defined contributions provided for employers under the relevant legislation, for Termination of Employment,
Human Resources Development and Social Cohesion.

3. Allowances
(i)
Hospitality allowance € 3.570/ year.
(ii)
Travelling allowance €1.046/ year.
(iii)
Telephone charges allowance € 595/ year.
4. Benefits after expiration or termination of the contract
At the expiration or termination of the contract or in the event of death, a bonus amounting to 1/12 (one twelfth) of
the average monthly earnings of the holder of the position
Subject to the provisions of the Grant Agreement for Employees Employed by Contract with the Public and the Wider
Public Sector, including the Local Authorities (General Implementation Provisions) Law 2014, Law 144 (I) / 2014 and in
particular, based on article 4, an amount equal to 3% of his / her monthly earnings is deducted from the monthly
earnings of the holder of the post.
According to the provisions of the same legislation, such bonus is subject to income tax, in accordance with the
provisions of the Income Tax Law (Law 118 (I) / 2002).
In case of termination of the contract in accordance to termination of employment (see paragraph 6 below), the
Board of Directors shall decide not to pay any bonuses or any part of it.
5. Annual leave and sick leave
Will be implemented, proportionately, to the applicable for the rest of the staff, according to the relevant 2017
General Regulations for the Establishment of State Health Services Organisation (General) Regulations, as amended.
Based on today's data, the right is granted:
(a) Leave of 25 working days a year. The holder of the post must use all the days of leave allowed to him prior to the
termination of his/her contract and no payment will be made for any remaining of leave days.
(b) Sick leave of a maximum of 12 calendar days a year.
6. Termination of employment
The employment of the COO may be terminated on the basis of the provisions of the Termination of Employment
Act. Furthermore, the Organisation is entitled to immediate termination of the contract if the COO:
(a) Infringes the terms of this employment contract
(b) Commits an offense involving a lack of honesty or moral obscenity
(c) Demonstrates negligence, sluggishness, indifference or inactivity in the performance of his/her duties
(d) Acts or omits to act in a manner that amounts to a breach of any of its duties or obligations
(e) Demonstrates inappropriate or improper behaviour in the performance of his / her duties
(f)

Due to physical or mental disability, he / she becomes permanently incapable of performing his/her duties
adequately.
7. Medical care
Medical care as applicable to civil servants on the basis of the provisions of the Public Service (Medical Examination
and Medical Care) Regulations is provided to the COO.
8. Disciplinary and civil liability
The respective provisions of the Establishment of the State Health Services Organisation (General) Regulations of
2017, as amended at that time, shall apply proportionately.
9. General
The Terms of Employment may be reviewed whenever this is required by law and / or regulation and / or decisions of
the competent authorities.
Any issue not explicitly regulated in the contract shall be governed, proportionately, by the Establishment of State
Health Services Organisation (General) Regulations of 2017, as amended at any given time.
The candidate’s suitability may be evaluated through an oral and/or a written examination and/or other relevant
exams where deemed necessary.
Submission of Applications:
Submission of applications no later than Friday, 03 May 2019, 14:00. All applications are required to be made online
and to be addressed to the “State Health Services Organisation (SHSO)” and should state the title of the position.
People and Change Services
For further information regarding the vacancy and the application process, please visit KPMG Limited’s website at
www.kpmg.com.cy ("Careers" / "Vacancies on behalf of Clients").
T: 22209000, F: 22513294, E: hradvisory@kpmg.com.cy
Only successful applicants will be contacted.
All applications will be treated in strict confidence.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (6) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι (6) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών Παιδιατρικής, Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας.
Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €57.696,16 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13)
ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και
μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας.
Σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δίδεται ως κίνητρο
15% αύξηση επί του βασικού μισθού των πιο πάνω θέσεων, καθώς επίσης και επιπρόσθετα επιδόματα, ωφελήματα και
αμοιβή σχετιζόμενη με την απόδοση που θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
Α. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Ειδική Ιατρική: Εκτελεί καθήκοντα της ειδικότητάς του σε Νοσοκομείο, Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήματα Ατυχημάτων
και Επειγόντων Περιστατικών, Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, περιλαμβανομένων καθηκόντων στον
τομέα της Δημόσιας Υγείας και Σχολιατρικής Υπηρεσίας.
(β) Τηρεί και υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία για την εργασία που επιτελεί.
(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές
ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.
Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
(α)

Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.

(β)

Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.

(γ)

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

(δ)

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Η
πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας στο
απαιτούμενο επίπεδο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέχρι την ημερομηνία λήξης της
υποβολής των αιτήσεων.

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης
(1)

Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο
θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου
Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017».

(2)

Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός
επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς
προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

(3)

Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού
δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.

(4)

Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας
σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.

(5)

Η περίοδος απασχόλησής περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

(6)

Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας
του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού
(1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης
του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε
τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:
(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με
σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
(2) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των
δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

(3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και
γραπτή εξέταση. Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι
ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.
Ε. Πλεονέκτημα
Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θεωρείται πλεονέκτημα.
ΣΤ. Σημείωση
Σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2019 η κλίμακα μισθοδοσίας αναβαθμίστηκε από Κλ. Α11 (4η
βαθμίδα) σε Κλ. Α13 και Α15. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18(1)(α)(iii) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές,
Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών εφόσον υπάρχει υπάλληλος με
βασική αμοιβή σε οποιοδήποτε σημείο της επέκτασης προς τα κάτω της νέας κλίμακας της θέσης του, η βασική αμοιβή
οποιουδήποτε νέου υπαλλήλου που προσλαμβάνεται καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπερέχει μισθολογικά
από τον υπάλληλο που ήδη κατέχει τη θέση αυτή, και ο νέος αυτός υπάλληλος αρχίζει να κερδίζει προσαύξηση κάθε έξι
μήνες απασχόλησης , μέχρι να φθάσει την αρχική βασική αμοιβή της νέας κλίμακας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10
του Κρατικού Προϋπολογισμού, κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησης, η μισθοδοσία δεν μπορεί να είναι ψηλότερη
από τη μειωμένη κλίμακα εισδοχής Ιατρικού Λειτουργού. Το ίδιο ισχύει και για εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου του
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
Ζ. Υποβολή Αιτήσεων
(α) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα
του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στα τηλέφωνα, 22605670,
22605610, 22605734. Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
(Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης Ιατρικός Λειτουργός Παιδιατρικής, για την οποία υποβάλλεται
η αίτηση.
(β) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα
ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων
πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω
παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών
επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.
(γ) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ
των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας,
1449 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη
επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1309 Λευκωσία.
η
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 3 Μαΐου 2019 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία
της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται). Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν
τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
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ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 8 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κλ. Α2, 4η βαθμίδα)
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η Δικαστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4
του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια
Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), εφεξής ο «Νόμος» και στα πλαίσια της ψήφισης του Προϋπολογισμού του
2019 στον οποίο έχουν περιληφθεί οκτώ (8) θέσεις πρόσθετων Στενογράφων Δικαστηρίου, γίνονται δεκτές αιτήσεις για
απασχόληση οκτώ (8) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Στενογράφων Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία, για
στελέχωση των Δικαστηρίων. Οι όροι απασχόλησης είναι αυτοί που εφαρμόζονται για τους εργοδοτούμενους ορισμένου
χρόνου.
η
Η βασική αμοιβή θα είναι η 4 βαθμίδα της κλίμακας Α2, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί
Προϋπολογισμού Νόμου του 2019. Επιπλέον θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που
εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό εις καιρό.
1. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Στενογραφεί στα Ελληνικά.
(β) Αποστενογραφεί ορθά και με ακρίβεια και δακτυλογραφεί με ταχύτητα και χωρίς λάθη πρακτικά διαδικασίας των
Επαρχιακών Δικαστηρίων και Δικαστηρίων Ειδικής Δικαιοδοσίας.
(γ) Δακτυλογραφεί με ταχύτητα, ακρίβεια και χωρίς λάθη επιστολές, σημειώματα ή άλλα έγγραφα.
(δ) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως καθώς επίσης και γενικά γραφειακά καθήκοντα.
(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατεθούν.
Σημειώσεις:
Τα άτομα που θα προσληφθούν, θα έχουν υποχρέωση να είναι σε καθήκον αναμονής εκτός ωρών εργασίας, κατά τα
Σαββατοκυρίακα και τις αργίες της δημόσιας υπηρεσίας, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, αναφορικά με την
εξέταση αιτημάτων των αστυνομικών αρχών και έκδοση δικαστικών διαταγμάτων.

2. Απαραίτητα Προσόντα:
(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(δ) Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (i) Στην Ελληνική Στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό (λ.κ.λ.) και
(ii) στην Ελληνική και Αγγλική Δακτυλογραφία με ταχύτητα 40 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό (λ.κ.λ.).
3. Κριτήρια επιλογής
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ

1

Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου

Γενική βαθμολογία 15-17
Γενική βαθμολογία 18-20

1 Μόριo
2 Μόρια

2

Πιστοποιητικό Επιτυχίας στην Ελληνική
Δακτυλογραφία του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού

Mέσο Επίπεδο
Ανώτερο Επίπεδο

1 Μόριο
2 Μόρια

3

Πιστοποιητικό
Επιτυχίας
στην
Δακτυλογραφία LCCI ή PITMANS

Mέσο Επίπεδο
Ανώτερο Επίπεδο

1 Μόριο
2 Μόρια

4

Πιστοποιητικό Επιτυχίας στην Ελληνική
Στενογραφία του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού

90 λέξεις κατά λεπτό
100 λέξεις κατά λεπτό
110 λέξεις κατά λεπτό
120 και άνω λέξεις κατά λεπτό

1 Μόριο
2 Μόρια
3 Μόρια
4 Μόρια

5

Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών

Μονοετής φοίτηση και άνω

2 Μόρια

6

Πείρα σχετική με
συγκεκριμένης θέσης

Για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο (με
ανώτατο όριο τα 4 Μόρια)

1 Μόριο

7

Πιστοποιητικό Επιτυχίας ECDL στη Microsoft
Word

τα

Αγγλική

καθήκοντα

της

2 Μόρια

Σημειώσεις:
1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιηθούν τα πιο κάτω
κριτήρια, με σειρά που εμφανίζονται:
Ελληνική Στενογραφία ( πρώτος κατατάσσεται αυτός που κατέχει δίπλωμα για περισσότερες λέξεις κατά λεπτό).
Δακτυλογραφία ( πρώτος κατατάσσεται αυτός που κατέχει δίπλωμα για περισσότερες λέξεις το λεπτό ).
Βαθμός απολυτηρίου.
Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
3. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνονται σύμφωνα με τον
κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων στις αντίστοιχες θέσεις του δημόσιου τομέα, όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή
Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
4. Η διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού ορισμένου χρόνου θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (α)
του εδαφίου (2) του άρθρου 9, Μέρος ΙΙΙ – Διάρκεια Απασχόλησης, των περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμων του
1967 έως 2003.
5. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποδείξει στην αίτησή του κατά πόσον ενδιαφέρεται για εργοδότηση μόνο σε
συγκεκριμένη επαρχία/επαρχίες.
6. 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)/09), καλούνται όπως, υποβάλουν πρόσθετα στην αίτησή τους και
πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της
αναπηρίας τους.
7. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο ειδικό έντυπο «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία» το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του
Ανωτάτου Δικαστηρίου (www.supremecourt.gov.cy) στην ενότητα «τελευταία νέα».
8. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα
ζητούμενα στοιχεία όπως αυτά προνοούνται στην παράγραφο (2) ανωτέρω (Απαραίτητα Προσόντα), και να
τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να
παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
9. Οι γραπτές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν, κατάλληλα συμπληρωμένες, στο Αρχείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου
όχι αργότερα από τις 24 Απριλίου 2019, με τους εξής τρόπους:
I. Διά χειρός, στο Αρχείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στην οδό Χαράλαμπου Μούσκου, 1404 Λευκωσία, (Δευτέρα –
Παρασκευή (08:00 – 14:00)).

II. Με συστημένη επιστολή, μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Χαράλαμπου Μούσκου, 1404 Λευκωσία.
III. Με αποστολή, μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22865780).
IV. Με αποστολή, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση chief.reg@sc.judicial.gov.cy (στην περίπτωση αυτή το
έντυπο θα πρέπει να σαρωθεί για να φέρει την υπογραφή του αιτητή).
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποτείνονται στους Λειτουργούς του Αρχείου
του Ανωτάτου Δικαστηρίου στo τηλ. 22865741 (Δευτέρα – Παρασκευή (08:00 – 15:00)).
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας)
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης
της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου
του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τους προκαταρκτικούς καταλόγους των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες
απασχόλησης δύο Εκτελεστικών Μηχανικών (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας) (Κλ. Α9), για κάλυψη αναγκών του
Τμήματος Δημοσίων Έργων έναντι κενών μόνιμων θέσεων. Η απασχόληση αφορά κάλυψη αναγκών στην έδρα του
Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λευκωσία.
Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει
ένσταση κατά των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να παραδοθούν, έναντι απόδειξης
παραλαβής, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος στον 3ο όροφο στο Γραφείο αρ.
317 της κας Βασιλικής Παναγιώτου ή να αποσταλούν μέσω του Τηλεομοιότυπου (αρ. τηλεομοιότυπου: 22510456). Οι
ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ή αποσταλούν όχι αργότερα από την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22806522.
Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:
- Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν
μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη ημερομηνίας
11 Ιανουαρίου 2019.
- Για τον καθορισμό προτεραιότητας στις περιπτώσεις αιτητών που ισοψηφούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες της
προκήρυξης ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2019 λήφθηκε υπόψη ο χρόνος της συναφούς πείρας με τα απαιτούμενα
προσόντα της θέσης και σε συνέχεια ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής
Μηχανικής.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας)
Α/Α

ΑΔΤ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

714127

10

2

666898

10

3

583177

10

4

891670

9

5

1026146

1

6

738336

1

7

ΑΕ681695

0

8

1023018

0
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Κατεύθυνσης Στατικών Μελετών για Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα)
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης
της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου
του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τους προκαταρκτικούς καταλόγους των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες
απασχόλησης δύο Εκτελεστικών Μηχανικών (Κατεύθυνσης Στατικών Μελετών για Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα)
(Κλ. Α9), για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δημοσίων Έργων έναντι κενών μόνιμων θέσεων. Η απασχόληση αφορά
κάλυψη αναγκών στην έδρα του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λευκωσία.
Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει
ένσταση κατά των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να παραδοθούν, έναντι απόδειξης
παραλαβής, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος στον 3ο όροφο στο Γραφείο αρ.
317 της κας Βασιλικής Παναγιώτου ή να αποσταλούν μέσω του Τηλεομοιότυπου (αρ. τηλεομοιότυπου: 22510456). Οι
ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ή αποσταλούν όχι αργότερα από την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22806522.
Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:
- Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν
μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη ημερομηνίας 11
Ιανουαρίου 2019.
- Για τον καθορισμό προτεραιότητας, στις περιπτώσεις αιτητών που ισοψηφούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες της
προκήρυξης ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2019 λήφθηκε υπόψη ο χρόνος της συναφούς πείρας με τα απαιτούμενα
προσόντα της θέσης και σε συνέχεια ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής
Μηχανικής.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚOI ΜΗΧΑΝΙΚOI
(Κατεύθυνσης Στατικών Μελετών για Τεχνικά &
Οικοδομικά Έργα)
Α/Α

ΑΔΤ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

700191

12

2

829865

12

3

797026

11

4

786246

10

5

898528

10

6

835728

9

7

1246340

6

8

985217

4

9

868376

4

10

989874

4

11

898090

3

12

884371

3

13

865580

3

14

1023780

3

15

959580

2

16

776105

2

17

798383

2

18

897198

2

19

Χ286627

2

20

1042036

2

21

738248

2

22

971275

2

23

821687

1

24

1065607

0

Αριθμός 287
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικοί Μηχανικοί Γενικής Κατεύθυνσης)
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης
της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου
του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τους προκαταρκτικούς καταλόγους των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες
απασχόλησης εννέα Εκτελεστικών Μηχανικών (Πολιτικοί Μηχανικοί Γενικής Κατεύθυνσης) (Κλ. Α9), για κάλυψη αναγκών
του Τμήματος Δημοσίων Έργων έναντι κενών μόνιμων θέσεων. Η απασχόληση αφορά ανάγκες σε όλη την επικράτεια
της Κύπρου.
Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει
ένσταση κατά των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να παραδοθούν, έναντι απόδειξης
παραλαβής, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος στον 3ο όροφο στο Γραφείο
αρ. 317 της κας Βασιλικής Παναγιώτου ή να αποσταλούν μέσω του Τηλεομοιότυπου (αρ. τηλεομοιότυπου: 22510456).
Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ή αποσταλούν όχι αργότερα από την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22806522.
Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:
- Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν
μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη ημερομηνίας
11 Ιανουαρίου 2019.
- Για τον καθορισμό προτεραιότητας, στις περιπτώσεις αιτητών που ισοψηφούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες της
προκήρυξης ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2019 λήφθηκε υπόψη ο χρόνος της ειδικής πείρας με τα απαιτούμενα
προσόντα της θέσης και σε συνέχεια ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής
Μηχανικής.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Πολιτικοί
Μηχανικοί Γενικής Κατεύθυνσης)
Α/Α

ΑΔΤ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

688825

20

2

819930

20

3

822282

20

4

738336

20

5

842254

20

6

874300

20

7

885089

20

8

699323

20

9

830236

20

10

808603

20

11

ΑΕ320044

20

12

1165046

20

13

776105

20

14

786246

20

15

700191

20

16

718371

20

17

715430

18

18

647073

18

19

666898

18

20

712331

18

21

895063

18

22

ΑΖ224720

18

23

777349

18

24

767070

18

25

890260

18

26

739520

18

27

797026

18

28

1234473

17

29

777160

16

30

884370

15

31

898528

15

32

885311

15

33

799908

13

34

Χ756730

12

35

794809

12

36

874023

10

37

985217

10

38

893011

10

39

852169

10

40

895656

9

41

1025635

8

42

944043

8

43

780730

8

44

884371

8

45

711387

8

46

714127

8

47

798383

8

48

746597

8

49

786490

8

50

643685

8

51

844752

8

52

829865

8

53

815497

8

54

878667

8

55

752289

8

56

794108

8

57

867355

8

58

ΑΗ775043

8

59

868376

8

60

897198

8

61

995753

8

62

895926

8

63

1025694

8

64

1033550

8

65

898090

8

66

882632

8

67

1246340

8

68

767288

7

69

959580

7

70

821687

7

71

1046883

6

72

1030637

6

73

962361

6

74

1014863

6

75

626227

6

76

583177

6

77

776901

6

78

865306

6

79

836052

6

80

869888

6

81

1139808

6

82

971275

6

83

896320

6

84

985160

6

85

1033998

6

86

Χ286627

6

87

865580

6

88

945546

6

89

989874

6

90

1016188

5

91

862555

5

92

868819

5

93

1023780

5

94

942024

5

95

877720

4

96

ΑΕ681695

4

97

1043311

4

98

1013993

4

99

1065607

4

100

985424

3

101

974078

3

102

885595

3

103

1026146

3

104

1043842

3

105

854409

3

106

989131

3

107

807257

2

108

998888

2

109

1042036

2

110

972582

2

111

969273

2

112

887288

2

113

878427

2

114

966468

1

115

994069

1

116

1024473

1

117

999502

0

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (Πολιτικοί Μηχανικοί Γενικής
Κατεύθυνσης)
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Ν. 146(Ι)/2009

Α/Α

ΑΔΤ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

738248

8

2

989667

2
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