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Aριθμός 429 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Ελεγκτή Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (προηγουμένως καλούμενη 
Χειριστής Ραντάρ), Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, από την 1η Αυγούστου 2017: 

Χρύσανθος Αναστασιάδης (Π.Φ. 36395) 
Χριστίνα Κωνσταντίνου (Π.Φ. 36396) 
Aριθμός 430 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 

Οι πιο κάτω μόνιμοι Οικονομικοί Λειτουργοί Α΄, Υπουργείο Οικονομικών, προάγονται στη μόνιμη θέση Ανώτερου 
Οικονομικού Λειτουργού, Υπουργείο Οικονομικών, από τις 15 Ιουλίου 2017: 

Γεωργία Αναστασίου-Θεμιστοκλέους (Π.Φ. 25109) 

Αντρούλα Παναγή (Π.Φ. 27040) 
Ηλίας Μαλλής  (Π.Φ. 29552) 
Μιχαήλ Χαϊλής  (Π.Φ. 29553) 

Οι πιο κάτω, οι οποίες είχαν προαχθεί από την 1η Μαρτίου 2013 στη μόνιμη θέση Ανώτερου Ιατρικού Λειτουργού, 
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (γνωστοποίηση αρ. 193 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
με αρ. 4684 και ημερομηνία 22.3.13), και των οποίων η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Διοικητικό 
Δικαστήριο, προάγονται στην ίδια θέση αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2013: 

Ειρήνη Μούζουρα-Χατζηχαραλάμπους (Π.Φ. 23714) 
Παναγιώτα Πελεκάνου-Μαρούχου (Π.Φ. 24254) 

Η κ. Ανδρούλα Αγγελίδου-Γαλάζη, η οποία είχε προαχθεί από την 1η Μαρτίου 2013 στη μόνιμη θέση Ανώτερου 
Ιατρικού Λειτουργού, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (γνωστοποίηση αρ. 193 στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4684 και ημερομηνία 22.3.13), και της οποίας η πιο πάνω προαγωγή αργότερα 
ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2013. 

  (Π.Φ. 27248) 
Αριθμός 431  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

O κ. Ανδρέας Ν. Σωκράτους, μόνιμος Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, διορίζεται ως 
Αναπληρωτής Διευθυντής Υπηρεσίας Αναδασμού, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, από τις 17 Ιουλίου 
2017. 

 (Π.Φ. 26019/ΙΙ) 
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Aριθμός 432 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Ο αναπληρωτικός διορισμός της κ. Φροσούλας Χριστοφίδου, Ανώτερου Λειτουργού Αναδασμού, Υπηρεσία 
Αναδασμού, στη θέση Διευθυντή Υπηρεσίας Αναδασμού, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης της, από τις 10 
Μαρτίου 2014, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4762 και ημερομηνία 28 Μαρτίου 
2014 (αρ. γνωστοποίησης 145), τερματίστηκε από τις 17 Ιουλίου 2017. 

 (Π.Φ. 21035/ΙΙ) 

 

Aριθμός 433 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

Η κ. Μαρία Μπότσαρη, μόνιμος Λειτουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τμήμα Φορολογίας, αποσπάται στο 
Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμων του 1990 έως 2015, από τις 17 Ιουλίου 2017 μέχρι τις 16 Ιουλίου 2020. 

 (Π.Φ. 29522) 

 

Aριθμός 434 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 

 Η απόσπαση των πιο κάτω μόνιμων Επιθεωρητών Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, για 
ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών, δυνάμει του άρθρου 47(1)(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 
2015, ανανεώνεται από τις 21 Ιουλίου 2017 μέχρι τις 20 Ιουλίου 2020: 

Νάσως Ι. Κωνσταντίνου (Π.Φ. 29804) 
Εμορφίας Κωνσταντινίδη (Π.Φ. 34365) 

 Η απόσπαση του κ. Βασίλειου Δημητριάδη, μόνιμου Λειτουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Α', Τμήμα Εμπορικής 
Ναυτιλίας, ως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας (DG MOVE) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 
έως 2015, ανανεώνεται από τις 16 Ιουλίου 2017 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018. 

(Π.Φ. 27041) 

 Η απόσπαση της κ. Σωτηρούλας Μ. Σωτηρίου, μόνιμης Ανώτερης Επισκέπτριας Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών 
Υγείας, Υπουργείο Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για 
τρεις μέρες την εβδομάδα, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, 
ανανεώνεται από την 1η Ιουλίου 2017 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018. 

 (Π.Φ. 24998) 

 

Aριθμός 435 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 

 Η απόσπαση του κ. Μιχαήλ Χαϊλή, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, 
τερματίστηκε από τις 15 Ιουλίου 2017. 

 (Π.Φ. 29553) 

 Η απόσπαση της κ. Τόνιας Σ. Κύρου στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 
47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, τερματίστηκε από την 1η Ιουνίου 2017. 

 (Π.Φ. 31218) 

 

Aριθμός 436 

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 

Ο κ. Σωτήρης Θεοφάνους, μόνιμος Δεσμοφύλακας, Φυλακές, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με 
το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, από τις 15 Ιουλίου 2017. 

 (Π.Φ. 33067) 

Η κ. Ευδοξία Κουλέρμου-Καρκώτη, 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)(γ) 
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, από τις 17 Ιουλίου 2017. 

 (Π.Φ. 19580) 

Ο κ. Ανδρέας Παναγιώτου, μόνιμος Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων Α΄, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, 
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 
έως 2015, από τις 17 Ιουλίου 2017. 

 (Π.Φ. 21688) 
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Αριθμός 437 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προέβη στους πιο κάτω διορισμούς: 

Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στη μόνιμη θέση Επαρχιακού Δικαστή τους κ.κ. Γεώργιο Φούλια, Μαρίνα 
Ιεροκηπιώτου, Αγγελική Κάρνου, Μανώλη Χριστοδούλου και Χριστόδουλο Ε. Χατζηευτυχίου από την 1

η
 Σεπτεμβρίου 

2017. 

Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στη μόνιμη θέση Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου τις  κ.κ. Ελίτα Γαβριήλ 
και Αριάδνη Ζερβού από την 1

η
 Σεπτεμβρίου 2017. 

Διόρισε με δοκιμασία διάρκειας ενός έτους στη μόνιμη θέση Προέδρου Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων τον           
κ. Γιώργο Χρ. Παγιάση από την 1

η
 Σεπτεμβρίου 2017. 

 

 
Αριθμός 438 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
__________ 

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Μενέλαο Τσαγγαρίδη ως Πρόεδρο Οικογενειακού Δικαστηρίου από 
την  1

η 
 Σεπτεμβρίου 2017. 

 

Αριθμός 439 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΩΝ 

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν.14/60 όπως τροποποιήθηκε), το Ανώτατο 
Δικαστήριο όρισε τις πιο κάτω συνθέσεις Κακουργιοδικείων  από 10 Σεπτεμβρίου 2017:  

Κακουργιοδικείο Λεμεσού: Το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λεμεσό θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Αλ. 
Παναγιώτου, Π.Ε.Δ., Γ. Κυριακίδου, Α.Ε.Δ. και Φ. Καπετάνιου, Ε.Δ. 

Κακουργιοδικείο Λάρνακας-Αμμοχώστου: Το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λάρνακα–Αμμόχωστο θα 
απαρτίζεται από τους κ.κ. Ν. Γιαπανά, Π.Ε.Δ., Ν. Ταλαρίδου, Ε.Δ. και  Λ. Παντελή, Ε.Δ. 

Κακουργιοδικείο Πάφου: Το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο θα απαρτίζεται από  τους κ.κ. Ρ. Λιμνατίτου 
Π.Ε.Δ., Μ. Δρουσιώτης, Α.Ε.Δ. και Παν. Μιχαηλίδης, Ε.Δ. 
 

 
 
 

 

 

 

 



Αριθμός 440 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, (Η θέση είναι Πρώτου 
Διορισμού και Προαγωγής).  Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των €70.685, στον οποίο 
προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό 
επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.  

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη 
μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για 
εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 
προσόντα έχουν ως εξής: 

2.  Καθήκοντα και ευθύνες: 

(Α) Σε περίπτωση που τοποθετείται ως Γενικός Διευθυντής Υπουργείου- 

(α) Υπεύθυνος στον οικείο Υπουργό για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των 
δραστηριοτήτων του Υπουργείου στο οποίο τοποθετείται, καθώς και των Τμημάτων ή Υπηρεσιών που 
υπάγονται σ΄ αυτό. 

(β) Βοηθεί και συμβουλεύει τον οικείο Υπουργό πάνω σε θέματα πολιτικής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του 
Υπουργείου του και ενημερώνει αυτόν για σημαντικές αποφάσεις ή γεγονότα που δυνατό να έχουν επιπτώσεις 
στην πολιτική ή τα προγράμματα του οικείου Υπουργείου. 

(γ) Εξασφαλίζει τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ του οικείου Υπουργείου και των Τμημάτων ή Υπηρεσιών που 
υπάγονται σ΄ αυτό μέσω των οικείων Διευθυντών ή Προϊστάμενων των Τμημάτων και Υπηρεσιών, καθώς και 
την εκτέλεση των αποφάσεων της κυβερνήσεως πάνω σε θέματα πολιτικής.  Εξασφαλίζει τη διαβίβαση και 
εκτέλεση των αποφάσεων αυτών και ενημερώνει τον Υπουργό για την επιτελούμενη πρόοδο στην εκτέλεσή 
τους. 

(δ) Μεριμνά για τη συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα 
πολιτικής ή σχεδίων που προτείνονται από τον οικείο Υπουργό, τα Τμήματα ή τις Υπηρεσίες του οικείου 
Υπουργείου ή από τον ίδιο.  Σταθμίζει και καθορίζει διαζευκτικές λύσεις ή μέτρα και συμβάλλει στη 
διαμόρφωση νέας ή στην τροποποίηση της υφιστάμενης πολιτικής και στον καθορισμό των καλύτερων μέσων 
για την εφαρμογή τους. 

(ε) Διατηρεί την απαιτούμενη συνεργασία με άλλα Υπουργεία. 

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

(Β) Σε περίπτωση που τοποθετείται ως Γενικός Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης (προηγουμένως καλούμενο Γραφείο Προγραμματισμού)- 

(α) Υπεύθυνος στον Υπουργό Οικονομικών για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και 
λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. 

(β) Υπεύθυνος, σύμφωνα με τις οδηγίες ή/και αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Προγραμματισμού, για την 
ετοιμασία των γενικών, περιφερειακών και τομεακών σχεδίων για την ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας της 
νήσου και για τη διασφάλιση της κατάλληλης και έγκαιρης εφαρμογής τους. 

(γ) Συντονίζει το αναπτυξιακό έργο που επιτελείται από τα Υπουργεία, Τμήματα, Υπηρεσίες και Ημικρατικούς 
Οργανισμούς. 

(δ) Ενεργεί ως Γραμματέας της Επιτροπής Προγραμματισμού και των υπεπιτροπών αυτής ή/και προεδρεύει των 
συνεδριάσεων των υπεπιτροπών αυτών σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

(Γ) Σε περίπτωση που τοποθετείται ως Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Υπουργείο Εξωτερικών- 

(α) Υπεύθυνος στον Υπουργό Εξωτερικών για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και λειτουργία 
της Γενικής Διεύθυνσης για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. 

(β) Βοηθεί και συμβουλεύει τον Υπουργό Εξωτερικών πάνω στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα 
στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των σχέσεων της Κύπρου με αυτή και τηρεί αυτόν ενήμερο για 
αποφάσεις και εξελίξεις στον τομέα αυτό. 

(γ) Εξασφαλίζει τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών ή/και των Διευθύνσεων που 
υπάγονται σ’ αυτό, άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(δ) Μεριμνά για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, την ετοιμασία μελετών και την υποβολή εισηγήσεων για 
τη λήψη αποφάσεων πάνω στα διάφορα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη των σχέσεων και την τελική 
σύνδεση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Σταθμίζει και καθορίζει διαζευκτικές λύσεις ή/και μέτρα και 
συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολιτικής της κυβέρνησης στα θέματα αυτά και φροντίζει για την υλοποίηση 
των λαμβανομένων αποφάσεων. 
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(ε) Συντονίζει τις δραστηριότητες των κατά τόπους διπλωματικών αποστολών της Δημοκρατίας για θέματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

3.  Απαιτούμενα προσόντα: 

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή μέλος 
αναγνωρισμένου σώματος επαγγελματιών Λογιστών.  Για το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γενική Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης το Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο 
προσόν θα πρέπει να είναι στα Οικονομικά ή σε Κλάδο των Οικονομικών. 

(Σημ.:  Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" περιλαμβάνει και "μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο".). 

(2) Δεκαετής τουλάχιστο πείρα σε ανώτερη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα στη διεύθυνση, 
εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση προσωπικού, τον προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο εργασίας. 
Υπηρεσία σε διευθυντική θέση, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία, θα αποτελεί πλεονέκτημα. 

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, ψηλή διευθυντική/διοικητική και οργανωτική ικανότητα, καθώς και ξεχωριστή 
εκδήλωση υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας και ευθυκρισίας. 

(4) ΄Αριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Σημειώσεις:  

(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των 
γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψήφιους είτε μέσω 
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. 

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους - 

(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού 
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης

.
 και 

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

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

Σημειώσεις: 

(1) Οι θέσεις των Γενικών Διευθυντών είναι εναλλάξιμες.  Οι κάτοχοι των θέσεων αυτών υπόκεινται σε μετάθεση σε 
άλλη Γενική Διεύθυνση, νοουμένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα γι’ αυτή προσόντα. 

(2) Τα απαιτούμενα στο (1) προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας.  

Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, είναι αυτά που 
αναφέρονται στην Παράγραφο 3(1) πιο πάνω. 

 
4.  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 2015, 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. 

5.  Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 "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". 

6.  Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας 
Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 
22670101), όχι αργότερα από τις 21 Αυγούστου 2017. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των 

πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, 
περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα.  (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν 
ζητηθούν για έλεγχο).  ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας 
Υπηρεσίας www.psc.gov.cy. 

7.  Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη 
δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους 
Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. 

 (Φ. 15.21.001.001.003.001.023) 
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Aριθμός 441 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ζητά να προσλάβει  άτομο, για τη θέση του Λειτουργού 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 
Βρυξέλλες. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του 
επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών και άλλων αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό 
(www.mof.gov.cy/papd). Ο ετήσιος μισθός της θέσης ανέρχεται σε €56.050, περιλαμβανομένου του 13

ου
 μισθού. Η 

σύμβαση θα έχει διάρκεια 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσής της. 

Καθήκοντα: 

I. Εκπροσωπεί το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων, σε ομάδες εργασίας και άλλες προπαρασκευαστικές επιτροπές. 

II. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ψηφιακής οικονομίας και των 
διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών σε σχέση με τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και υποβάλλει σχετικές μελέτες, σημειώματα και εισηγήσεις. 

III. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

I. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό 
των θεμάτων αυτών: Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. 

II. Μεταπτυχιακή Πείρα διάρκειας δύο τουλάχιστον ετών  σ’ ένα τουλάχιστον από τους τομείς ( ή συνδυασμό )  των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ψηφιακής οικονομίας, και των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. 

ΙΙΙ. Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο 
Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο (ΕΤΕΚ) στον οικείο κλάδο.  

 Οι υποψήφιοι με προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που είναι εγκατεστημένοι: 

 - Σε κράτος μέλος της Ε.Ε.,  ή  

 - του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή  

 - σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή 
έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες  σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή 
Δημοκρατία, 

  να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα οικεία επαγγελματικά μητρώα της χώρας που είναι εγκατεστημένοι και να 
έχουν ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος με τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας αυτής. 

ΙV. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

V. Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής ή/και της Γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

VI. Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  στην Ηλεκτρολογική Μηχανική ή στις  Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ή στην 
Hλεκτρονική Mηχανική, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα . 

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

VΙII. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  να αποτείνονται στο Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων στο τηλέφωνο 22814854. Οι αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών σε σχέση με τα προσόντα, θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιόχειρα από τους ενδιαφερομένους στο 
Έντυπο Γεν. 6 (βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.psc.gov.cy.) και να υποβληθούν προς το Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 14 Αυγούστου 2017, 
στην ταχυδρομική διεύθυνση, Αχαιών 28, 1424 Λευκωσία. 
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Aριθμός 442 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΑΣ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) κενή μόνιμη θέση Προϊσταμένου Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. (Η θέση είναι 
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13

(ii)
: € 39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173, 

46.713, 48.253, 49.793, 51.333. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με 
νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση 
από καιρό σε καιρό. 

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα 
γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις 
πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς επίσης τα απαιτούμενα 
προσόντα έχουν ως εξής:  

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:  

(α) Υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Αρχής 
Στοιχημάτων. 

(β) Παρέχει υποστήριξη στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής για την εκτέλεση των λειτουργιών της.   

(γ) Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα ως υπεύθυνος ή/και συντονιστής όλων των Μονάδων της Εθνικής Αρχής 
Στοιχημάτων αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις 
αρμοδιότητες της Αρχής. 

(δ) Μεριμνά για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της Αρχής. 

(ε) Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και εισηγήσεις σχετικά με την επίλυση διαφόρων θεμάτων που 
αφορούν τη λειτουργία της Αρχής. 

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.  

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:  

(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των  
θεμάτων αυτών: 

 Δημόσια Διοίκηση, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Στατιστική, Πολιτικές 
Επιστήμες, Μαθηματικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Προσωπικού, Επιστήμη 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική, Κλασσικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία. 

              (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),   

              ή  

        (β) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. 

(2) Οκταετής τουλάχιστον διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή/και διοίκησης 
επιχειρήσεων ή/και οικονομικών ή/και χρηματοοικονομικών ή/και στατιστικής ή/και νομικής.  

(3) Καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Αρχής νομοθεσίας. 

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και 
ευθυκρισία.   

(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής  γλώσσας.  (δείτε 
σχετική ανάρτηση στην ενότητα «Προσλήψεις» στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων http://nba.gov.cy 
με τίτλο «Αποδεκτά Τεκμήρια»). 

(6) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού 
έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (1)(α) πιο πάνω ή Μέλος του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου στην περίπτωση υποψηφίου που κατέχει και τα στο (1)(α) προσόντα, αποτελεί 
πλεονέκτημα. 

 Γ. Σημειώσεις: 

1.  Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτό ή/και προφορικό διαγωνισμό και θα τύχουν 
γραπτής ενημέρωσης από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Πληροφορίες για τον ενδεχόμενο γραπτό διαγωνισμό θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και η εξεταστέα ύλη θα αποσταλεί στους υποψηφίους 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

2.  Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με ηλεκτρονικά αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων 
συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β ανωτέρω, περιλαμβανομένων σχετικών βεβαιώσεων εκεί 
όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Νοείται ότι η  γλωσσομάθεια στο 
απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών 
τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων και πρέπει να επισυναφθούν 
στην αίτηση. 

3.  Κανένας δε διορίζεται στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, εκτός αν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.  
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Δ. Αιτήσεις:  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 
κατόπιν εγγραφής τους στην ενότητα «Προσλήψεις» http://nba.gov.cy/ μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017. Πληροφορίες: 
hr@nba.gov.cy ή 22601119. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση επικοινωνίας ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου «email» στην αίτησή τους έτσι ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για 
επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού.  

 

Αριθμός 443 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΑΣ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δυο (2) κενές μόνιμες θέσεις Υπεύθυνου Μονάδας Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. (Οι θέσεις 
είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α11

(ii)
:   € 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 

34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292, 40.493, 41.694. Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές 
αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που 
εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα 
γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις 
πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς επίσης τα απαιτούμενα 
προσόντα έχουν ως εξής:  

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:  

(α) Υπεύθυνος για την οργάνωση, προγραμματισμό, διοίκηση, έλεγχο και συντονισμό των εργασιών μιας ή 
περισσοτέρων Μονάδων της Αρχής. 

(β) Μελετά και εισηγείται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών λειτουργίας της Αρχής και ετοιμάζει και υποβάλλει 
σχετικές εκθέσεις. 

(γ) Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες της Αρχής νομοθεσία και κανονισμούς, διεκπεραιώνει τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία. 

(δ) Μεριμνά ή/και αναλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών, την ετοιμασία σημειωμάτων, 
υπομνημάτων, εκθέσεων και πρακτικών και την υποβολή εισηγήσεων για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. 

(ε) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό. 

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.  

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:  

(1)(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των 
θεμάτων αυτών: 

             Δημόσια Διοίκηση, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Στατιστική, Πολιτικές 
Επιστήμες, Μαθηματικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Προσωπικού, Επιστήμη 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική, Κλασσικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία. 

            (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),   

ή 

    (β)   Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. 

(2) Πενταετής τουλάχιστον διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα δημόσιας διοίκησης ή/και διοίκησης 
επιχειρήσεων ή/και οικονομικών ή/και χρηματοοικονομικών ή/και στατιστικής ή/και νομικής.   

(3) Καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Αρχής νομοθεσίας. 

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και 
ευθυκρισία.   

(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής  γλώσσας. (δείτε 
σχετική ανάρτηση στην ενότητα «Προσλήψεις» στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 
http://nba.gov.cy με τίτλο «Αποδεκτά Τεκμήρια»). 

(6)  Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού 
έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (1)(α) πιο πάνω ή Μέλος του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου στην περίπτωση υποψηφίου που κατέχει και τα στο (1)(α) προσόντα, 
αποτελεί πλεονέκτημα. 

Γ.  Σημειώσεις: 

1.  Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτό ή/και προφορικό διαγωνισμό και θα τύχουν 
γραπτής ενημέρωσης από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Πληροφορίες για τον ενδεχόμενο γραπτό διαγωνισμό θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και η εξεταστέα ύλη θα αποσταλεί στους υποψηφίους 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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2.  Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με ηλεκτρονικά αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων 
συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β ανωτέρω, περιλαμβανομένων σχετικών βεβαιώσεων εκεί 
όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Νοείται ότι η  γλωσσομάθεια στο 
απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών 
τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων και πρέπει να επισυναφθούν 
στην αίτηση. 

3.  Κανένας δε διορίζεται στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, εκτός αν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.  

Δ. Αιτήσεις:  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 
κατόπιν εγγραφής τους στην ενότητα «Προσλήψεις» http://nba.gov.cy/ μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017. Πληροφορίες: 
hr@nba.gov.cy ή 22601119. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση επικοινωνίας ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου «email» στην αίτησή τους έτσι ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για 
επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού.  

 

Αριθμός 444 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΑΣ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δέκα (10) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. (Οι θέσεις είναι 
Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8:  € 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 
24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593. Α10: € 25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720. 
Α11: € 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292. (Συνδυασμένες Κλίμακες). 

 Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, 
καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα 
γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις 
πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς επίσης τα απαιτούμενα 
προσόντα έχουν ως εξής:  

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:  

(α) Αναλαμβάνει την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες 
της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.  

(β) Συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις 
και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων. 

(γ) Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες της Αρχής νομοθεσία και  κανονισμούς, διεκπεραιώνει τις 
λαμβανόμενες αποφάσεις και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία. 

(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.  

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:  

(1)(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των 
θεμάτων αυτών: 

   Δημόσια Διοίκηση, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Στατιστική, Πολιτικές 
Επιστήμες, Μαθηματικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Προσωπικού, Επιστήμη 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική, Κλασσικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία. 

            (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).   

ή 

    (β)   Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. 

(2)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και 
ευθυκρισία.   

(3)  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής  γλώσσας.  (δείτε 
σχετική ανάρτηση στην ενότητα «Προσλήψεις» στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 
http://nba.gov.cy με τίτλο «Αποδεκτά Τεκμήρια»). 

Γ. Σημειώσεις: 

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτό και προφορικό διαγωνισμό. Πληροφορίες για 
τον γραπτό διαγωνισμό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και η εξεταστέα ύλη θα 
αποσταλεί στους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με ηλεκτρονικά αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων 
συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β ανωτέρω, περιλαμβανομένων σχετικών βεβαιώσεων εκεί 
όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Νοείται ότι η  γλωσσομάθεια στο 
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απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών 
τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων και πρέπει να επισυναφθούν 
στην αίτηση. 

3. Κανένας δε διορίζεται στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, εκτός αν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.  

4.  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, με τα λοιπά πιστοποιητικά που 
επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται 
το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).   

Δ. Αιτήσεις:  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 
κατόπιν εγγραφής τους στην ενότητα «Προσλήψεις» http://nba.gov.cy/ μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017. Πληροφορίες: 
hr@nba.gov.cy ή 22601119. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση επικοινωνίας ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου «email» στην αίτησή τους έτσι ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για 
επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού. 

 

Αριθμός 445 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΑΣ  

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πέντε (5) κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Εθνικής Αρχής 
Στοιχημάτων. (Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: € 10.858, 10.950, 11.042, 
11.134, 11.226, 11.371, 11.667,  11.963, 12.259, 12.555, 12.851, 13.157, 13.584. Α5: € 11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 
14.020, 14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708. Α7

(ii)
: € 16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 

20.736, 21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881, 25.710, 26.539. (Συνδυασμένες Κλίμακες)     

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, 
καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα 
γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις 
πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς επίσης τα απαιτούμενα 
προσόντα έχουν ως εξής:  

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:  

(α)    Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. 

(β) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης, καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων. 

(γ) Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί με ταχύτητα και ακρίβεια και ετοιμάζει απλές ή/και τυποποιημένες επιστολές 
και φροντίζει για την αποστολή τους. 

(δ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις. 

(ε) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην 
ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται. 

(στ) Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο της Αρχής νομοθεσίας.  

(ζ) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως. 

(η) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις 
αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Αρχής. 

(θ) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

Σημειώσεις: 

Ο κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Τμήμα της Αρχής. 

Ο κάτοχος της θέσης αναμένεται να εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, και εκτός του 
συνηθισμένου ωραρίου της Αρχής, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό 
ωρών την εβδομάδα. 

Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του 
σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σ’ αυτόν πιο αναβαθμισμένα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο 
έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού. 

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:  

(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (δείτε σχετική ανάρτηση στην 
ενότητα «Προσλήψεις» στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων http://nba.gov.cy με τίτλο «Αποδεκτά 
Τεκμήρια»). 
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(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

Γ. Σημειώσεις: 

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτό και προφορικό διαγωνισμό. Πληροφορίες για 
τον γραπτό διαγωνισμό θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και η εξεταστέα ύλη θα 
αποσταλεί στους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με ηλεκτρονικά αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων 
συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β ανωτέρω, περιλαμβανομένων σχετικών βεβαιώσεων εκεί 
όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Νοείται ότι η  γλωσσομάθεια στο 
απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών 
τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων και πρέπει να επισυναφθούν 
στην αίτηση. 

3. Κανένας δε διορίζεται στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, εκτός αν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.  

4. 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, με τα λοιπά πιστοποιητικά που 
επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται 
το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).   

Δ. Αιτήσεις:  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 
κατόπιν εγγραφής τους στην ενότητα «Προσλήψεις» http://nba.gov.cy/ μέχρι τις 25 Αυγούστου 2017. Πληροφορίες: 
hr@nba.gov.cy ή 22 601119. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση επικοινωνίας ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου «email» στην αίτησή τους έτσι ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για 
επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού.  

 
Αριθμός 446 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, 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), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου 
χρόνου στις Υπηρεσίες/Τμήματα του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2017 – 30/6/2019: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ιατρικός Λειτουργός, 1
ης

 Τάξης στις πιο κάτω ειδικότητες:  

α) Ψυχιατρικής               (1
ος

 Συμπληρωματικός) 

β) Παιδοψυχιατρικής     (1
ος

 Συμπληρωματικός) 

(Κλ. Α11 4
η 

βαθμίδα). 

Απαιτούμενα προσόντα: 

(1) Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. 

(2) Τίτλος ειδικότητας ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ψυχιατρική ή Νευρολογία – Ψυχιατρική ή Παιδοψυχιατρική που 
αποκτήθηκε στο εξωτερικό και που αναγνωρίζεται στη χώρα που αποκτήθηκε, καθώς και εγγραφή των υποψηφίων 
ως Ειδικών σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. 

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας                                                                                   
ή 

      Καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 

Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό 
ωρών εργασίας την εβδομάδα. 

1.  Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια 
Υπηρεσίας. 

2.  Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου: α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, β) για 
την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και γ) για την αντικατάσταση 
υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθορισθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, θα 
είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης 
διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η 
ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά 
περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η 
ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του 
εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής. 
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Νοείται ότι, για εργοδοτούμενο ορισμένου χρόνου ο οποίος προσλήφθηκε βάσει των σημείων α) και β) και ο οποίος 
δεν συμπληρώνει τριάντα (30) μήνες συνολικής απασχόλησης κατά τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) μηνών της 
ισχύος του πίνακα, η σύμβαση απασχόλησης ανανεώνεται, μέχρι αυτός να καταστεί εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, 
χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου υποβολή αίτησης για περίληψή του στον υπό κατάρτιση νέο πίνακα. 

3.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν 
από το Υπουργείο Υγείας, ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στα Έντυπα. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται 
κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών 
απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή 
πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ.ά.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν: 

 Στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, 1452 Νοσοκομείο Αθαλάσσας, Γραφεία Διοίκησης (διώροφο κτήριο), μεταξύ των 
ωρών 8:30π.μ. με 14:30μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 11 
Αυγούστου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22402101. 

Τονίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα 
πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο. 

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2016 (Ν.70(Ι)/2016) ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ 
ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017- 30/6/2019 

 
ΘΕΣΗ: Ιατρικός Λειτουργός, 1

ης
 Τάξης  

   α) Ψυχιατρικής, β) Παιδοψυχιατρικής, (Κλ. Α11, 4
η
 βαθμίδα) 

 

   ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Μεταπτυχιακό / Master σχετικό με τη θέση που 
υποβάλλεται η αίτηση  

1 
 
 
 

 

Διδακτορικό / PhD σχετικό με τη θέση που 
υποβάλλεται η αίτηση  

2 
 
 

 

Πείρα στην ειδικότητα που υποβάλλεται η αίτηση, 
μετά την απόκτηση της ειδικότητας (αποδεδειγμένη 
με κοινωνικές ασφαλίσεις και βεβαίωση από 
εργοδότη) 

0,25-7,5 
 
 
 

0,25 μονάδα για κάθε έξι 
συμπληρωμένους μήνες με 
ανώτατο όριο τα δεκαπέντε 
χρόνια 

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:  

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο σε άλλο θέμα. 

β) Η ημερομηνία αναγνώρισης της Ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου. 

γ) H ημερομηνία γεννήσεως. 

Σημ.: 1)  Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί, για σκοπούς απόκτησης ειδικότητας 
(ειδικευόμενος Ιατρός), υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, και ως Ιατρικός Λειτουργός, 2

ης
 Τάξης. Η εργασιακή 

πείρα μοριοδοτείται μετά την απόκτηση της ειδικότητας. 

2)   Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 
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Aριθμός 447 
  

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

     Το Υπουργείο Υγείας 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 οριστικούς καταλόγους των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να 
προκύψουν σε Υγειονομικούς Επιθεωρητές Δημόσια Υγιεινή και Υγειονομικούς Επιθεωρητές Τεχνολογία Τροφίμων Α5 
(6η βαθμίδα), στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για τα έτη 2017 - 30/6/2019. 
 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ 

A/A Ονοματεπώνυμο Μόρια 

1 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4.100 

2 ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 4.000 

3 ΑΝΤΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3.160 

4 ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΥ 3.150 

5 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ 3.140 

6 ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 3.130 

7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΚΩΤΑΣ 3.120 

8 ΘΕΜΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗΣ 3.110 

9 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3.011 

10 ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 3.010 

11 ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 3.009 

12 ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3.008 

13 ΠΑΡΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 3.007 

14 ΛΕΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.006 

15 ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 3.005 

16 ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 3.004 

17 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 3.003 

18 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ 3.002 

19 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3.001 

20 ΝΤΙΑΝΑ ΠΑΝΤΑΡΤΖΗ 2.760 

21 ΕΛΠΙΝΗ ΘΕΟΤΗ 2.750 

22 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ 2.500 

23 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ 2.200 

24 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΑ ΚΕΛΙΡΗ 2.100 

25 ΛΟΪΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2.000 

26 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 1.580 

27 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.570 

28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΟΥΜΕΝΟΥ 1.560 

29 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ 1.550 

30 ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ 1.540 

31 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1.530 

32 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΚΕΥΑ 1.520 

33 ΕΥΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 1.510 

34 ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 1.170 

35 ΘΑΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 1.160 

36 ΜΑΡΙΑ ΤAΡΑΠΟΥΛΟΥΖΗ 1.150 

37 ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1.140 

38 ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 1.130 

39 ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1.120 

40 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΖΟΣ 1.100 

41 ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.011 

42 ΣΤΕΦΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1.010 

43 ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 1.009 

44 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1.008 

45 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 1.007 

46 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝΟΣ 1.006 
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47 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΔΑΣ 1.005 

48 ΜΙΚΑΕΛΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1.004 

49 ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 1.003 

50 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 1.002 

51 ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1.001 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

A/A Ονοματεπώνυμο Μόρια 

1 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΚΟΥΛΛΗ 5.750 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 4.200 

3 ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΥ 4.100 

4 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΡΠΟΥΝΑ 4.030 

5 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΙΕΚΚΕΡΗ 4.020 

6 ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΑΡΗ 4.010 

7 ΑΡΤΕΜΗΣ ΛΟΥΠΠΗΣ 3.200 

8 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 3.170 

9 ΚΑΤΕΡΙΝΑ KYΠΡΟΥ 3.160 

10 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΔΑΜΟΥ 3.150 

11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 3.140 

12 ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ 3.130 

13 ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 3.120 

14 ΛΟΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3.110 

15 ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Όνομα πατρός Πέτρος) 3.016 

16 ΖΗΝΟΒΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 3.015 

17 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΡΑΝΙΚΗ 3.014 

18 ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 3.013 

19 ΖΑΦΕΙΡΩ ΚΑΣΤΑΝΟΥ 3.012 

20 ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 3.011 

21 ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΚΟΛΟΣ 3.010 

22 ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΗΓΑ 3.009 

23 ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ 3.008 

24 ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 3.007 

25 ΑΝΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3.006 

26 ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 3.005 

27 ΠΑΜΠΗ ΧΕΙΜΑΡΗ 3.004 

28 ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 3.003 

29 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΣΙΟΥ  3.002 

30 ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 3.001 

31 ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΛΑΣ 2.750 

32 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΤΑΜΠΟΥΚΑΡΗ 2.520 

33 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 2.510 

34 ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΛΑΣΤΟΥ 2.500 

35 ΑΝΔΡΕAΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 2.260 

36 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ 2.250 

37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.100 

38 ΣΑΛΩΜΗ ΚΩΣΤΑΡΗ 2.050 

39 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2.040 

40 ΕΛΕΝΑ ΠΑΡΠΟΥΝΑ 2.030 

41 ΜΑΡΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 2.020 

42 ΗΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2.010 

43 ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ 1.760 

44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 1.750 

45 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΙΕΡΗ 1.600 

46 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 1.530 

47 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ 1.520 

48 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΥΡΙΘΕΡΗΣ 1.510 

49 ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1.500 

50 ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΤΡΑΡΗ 1.400 

51 ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ 1.130 

52 ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1.120 
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53 ΣΟΦΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 1.110 

54 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1.013 

55 ΜΑΡΙΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ 1.012 

56 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΠΠΗ 1.011 

57 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΟΥΡΑ 1.010 

58 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1.009 

59 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ 1.008 

60 ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΗΛΗ 1.007 

61 ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Όνομα πατρός Λάμπρος) 1.006 

62 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΟΥΡΑ 1.005 

63 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥ 1.003 

64 ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 1.002 

65 ΕΛΕΝΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 1.001 
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Aριθμός 448

Α/Α

Αρ. 

Υποψηφίου ΑΡ. ΤΑΥΤ.

Μέρος Α 

Ελληνικά

(25% Βαρύτητα)

(12,50)

Μέρος Β 

Αγγλικά

(25% Βαρύτητα)

(12,50)

Μέρος Γ 

Ερωτήσεις επί του 

Αντικειμένου

(50% Βαρύτητα)

(25) Σύνολο

1 ΜΠΜ03 555110 16,62 22,37 36,62 75,61

2 ΜΠΜ10 787025 19,00 22,37 33,62 74,99

3 ΜΠΜ16 749624 21,00 19,25 32,87 73,12

4 ΜΠΜ11 711929 15,25 19,00 37,25 71,50

5 ΜΠΜ01 826894 18,62 18,12 34,62 71,36

6 ΜΠΜ22 736511 21,50 24,62 25,00 71,12

7 ΜΠΜ09 ΑΚ226271 18,00 23,87 29,12 70,99

8 ΜΠΜ12 835132 13,62 24,37 32,75 70,74

9 ΜΠΜ05 832437 13,12 21,87 35,37 70,36

10 ΜΠΜ15 ΑΖ013016 19,87 18,87 29,37 68,11

11 ΜΠΜ19 815497 18,12 19,25 30,25 67,62

12 ΜΠΜ20 805899 19,75 17,50 29,75 67,00

13 ΜΠΜ06 898528 21,62 14,50 29,50 65,62

14 ΜΠΜ13 798067 18,12 24,12 22,75 64,99

15 ΜΠΜ21 1020116 20,00 18,00 26,25 64,25

16 ΜΠΜ23 738336 14,37 16,25 33,12 63,74

17 ΜΠΜ02 813585 17,75 18,25 25,50 61,50

18 ΜΠΜ17 885311 15,62 18,50 23,25 57,37

19 ΜΠΜ26 895656 9,12 18,50 26,00 53,62

20 ΜΠΜ18 820036 14,25 18,87 16,75 49,87

21 ΜΠΜ07 0001165046 13,75 16,12 19,62 49,49

22 ΜΠΜ14 852275 10,37 15,75 14,25 40,37

 

 Δεν έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση

Σημειώσεις:

1.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΥΠΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ) 

Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 21/6/2017

Με βάση τις πρόνοιες της προκήρυξης στην προφορική εξέταση θα κληθούν όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν                          

τουλάχιστον το 50% σε κάθε επιμέρους θέμα της γραπτής εξέτασης.
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Αριθμός 449 

ΙΔΡΥΜΑ  ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
___________ 

Παραχώρηση (1) μιας υποτροφίας από το Asian Academy of Film and Television (AAFT) 

της Ινδίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18 
 

Στα  πλαίσια  της  πρόσφατης  επίσημης  επίσκεψης  του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία (25-29 Απριλίου 2017) 
το Asian Academy of Film and Television (AAFT) της Ινδίας προσφέρει μία υποτροφία σε Κύπριο πολίτη διάρκεια τριών 
μηνών. Περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.aaft.com και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aaft.com. 
 
Αριθμός 450 

ΙΔΡΥΜΑ  ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
___________ 

Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού 

CAMPUS FRANCE για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18 
 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας          
19 Ιουλίου 2017, προχωρεί σε επαναπροκήρυξη της Ανακοίνωσης με αρ. 412, λόγω της, εκ παραδρομής, παράλειψης να 
περιληφθούν στους δικαιούχους για την υποβολή αίτησης για τη διεκδίκηση υποτροφίας και οι απόφοιτοι του Γαλλο-
κυπριακού σχολείου, ως ίσχυε. Ως εκ τούτου, δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεκδίκηση 11 υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές και 6 υποτροφιών για 
μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master, σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας. Όσα πρόσωπα έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στα 
πλαίσια της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στις 9 Ιουνίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 28 
Ιουνίου 2017, δε χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου άλλη.   

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 412 και την Αίτηση με αρ. I.K.Y.K 88 από τα 
Γραφεία του Ιδρύματος στη Λευκωσία, ή από την ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή 
αποστείλουν συστημένη, μέσω Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower,                           
3

ος
 όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι τη Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017, ώρα 2.00 μ.μ.  Για 

περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ. 22456433. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Tυπώθηκε στο Tυπογραφείο της Kυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo 
Aντίτυπα της Eπίσημης Eφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα  
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