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Αριθμός 1379 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 813/2022 ημερομηνίας 22 
Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, τον κύριο Αντώνη Ρ. Λιάτσο ως Πρόεδρο του Ανώτατου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023, ως η επιλογή του στη βάση των διατάξεων του άρθρου 3(8)(δ) και 
3(8)(ε) του πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου.  

Αριθμός 1380 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 814/2022 ημερομηνίας 22 
Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(δ) και 3(8)(ε)(ii) 
του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, την κυρία Κατερίνα Σταματίου ως Πρόεδρο του 
Ανώτατου Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023. 

Αριθμός 1381 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 815/2022 ημερομηνίας 22 
Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(ii) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, τον κύριο Γιασεμή Ν. Γιασεμή ως Δικαστή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023, ως η επιλογή του στη βάση των διατάξεων του άρθρου 3(8)(δ) του πιο πάνω 
αναφερόμενου Νόμου. 

Αριθμός 1382 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 816/2022 ημερομηνίας 22 
Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(i) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, τον κύριο Τεύκρο Θ. Οικονόμου ως Δικαστή του Ανώτατου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023, ως η επιλογή του στη βάση των διατάξεων του άρθρου 3(8)(δ) του 
πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου. 



 

 
Αριθμός 1383 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 817/2022 ημερομηνίας 22 

Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(i) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, την κυρία Τάσια Ψαρά-Μιλτιάδου ως Δικαστή του Ανώτατου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023, ως η επιλογή της στη βάση των διατάξεων του άρθρου 3(8)(δ) του 
πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου.  
 
Αριθμός 1384 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 818/2022 ημερομηνίας 22 

Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(ii) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, τον κύριο Χάρη Μαλαχτό ως Δικαστή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023, ως η επιλογή του στη βάση των διατάξεων του άρθρου 3(8)(δ) του πιο πάνω 
αναφερόμενου Νόμου. 
 
Αριθμός 1385 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 819/2022 ημερομηνίας 22 

Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(i) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, την κυρία Δώρα Σωκράτους ως Δικαστή του Ανώτατου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023, ως η επιλογή της στη βάση των διατάξεων του άρθρου 3(8)(δ) του 
πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου. 
 
Αριθμός 1386 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 820/2022 ημερομηνίας 22 

Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(ii) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, την κυρία Λένα Δημητριάδου-Ανδρέου ως Δικαστή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023, ως η επιλογή της στη βάση των διατάξεων του άρθρου 3(8)(δ) του πιο πάνω 
αναφερόμενου Νόμου. 
 
Αριθμός 1387 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 821/2022 ημερομηνίας 22 

Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(ii) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, τον κύριο Ιωάννη Ιωαννίδη ως Δικαστή του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023, ως η επιλογή του στη βάση των διατάξεων του άρθρου 3(8)(δ) του πιο πάνω 
αναφερόμενου Νόμου. 
 
Αριθμός 1388 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 822/2022 ημερομηνίας 22 

Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(i) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, τον κύριο Νικόλα Σάντη ως Δικαστή του Ανώτατου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023, ως η επιλογή του στη βάση των διατάξεων του άρθρου 3(8)(δ) του 
πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου. 
 
Αριθμός 1389 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 823/2022 ημερομηνίας 22 

Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(i) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, την κυρία Στάλω Χατζηγιάννη ως Δικαστή του Ανώτατου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023, ως η επιλογή της στη βάση των διατάξεων του άρθρου 3(8)(δ) του 
πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου. 
 
Αριθμός 1390 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 824/2022 ημερομηνίας 22 

Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(i) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, την κυρία Τερέζα Καρακάννα ως Δικαστή του Ανώτατου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023. 
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Αριθμός 1391 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 825/2022 ημερομηνίας 22 
Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(ii) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, την κυρία Έλενα Εφραίμ ως Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
από 1η Ιουλίου 2023. 
 
Αριθμός 1392 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 826/2022 ημερομηνίας 22 

Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(ii) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, τον κύριο Άγγελο Δαυΐδ ως Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
από 1η Ιουλίου 2023. 
 
Αριθμός 1393 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 827/2022 ημερομηνίας 22 

Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(i) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, τον κύριο Ηλία Γεωργίου ως Δικαστή του Ανώτατου 
Συνταγματικού Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023. 
 
Αριθμός 1394 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, με την Πράξη του υπ’ αριθμό 828/2022 ημερομηνίας 22 

Δεκεμβρίου 2022, διόρισε, δυνάμει των προνοιών του Συντάγματος και των διατάξεων του άρθρου 3(8)(ε)(i) του περί 
Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, την κυρία Μαρίκα Παπαθωμά Καλλιγέρου ως Δικαστή του 
Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, από 1η Ιουλίου 2023. 
 

Aριθμός 1395 
O Μάριος Αγαθοκλέους, ο οποίος κατείχε τη μόνιμη θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού, Yπουργείο Άμυνας, 

απεβίωσε στις 19 Νοεμβρίου 2022. 
 (Π.Φ. 25923) 
Η Αγγελική Εγγλέζου, η οποία κατείχε τη μόνιμη θέση Επιμελήτριας 1ης Τάξης, Yπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και 

Νεολαίας, απεβίωσε στις 8 Νοεμβρίου 2022. 
 (Π.Φ. 26509) 

 

Aριθμός 1396 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

O κ. Μάριος Τρουλλής, Ταχυδρομικός Λειτουργός (με δοκιμασία), Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, διορίζεται με 
δοκιμασία στη μόνιμη θέση Τεχνικού Μηχανικού, Υπουργείο Άμυνας, με προσόντα στην Ηλεκτρολογία, από τις 15 
Δεκεμβρίου 2022, στα πλαίσια της διαδικασίας με αρ. φακ. 15.21.001.011.001.018.006. 

 (Π.Φ. 38056) 
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Τεχνικού Μηχανικού, Υπουργείο Άμυνας, με προσόντα στη 

Μηχανολογία, από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, στα πλαίσια της διαδικασίας με αρ. φακ. 15.21.001.011.001.018.005: 
Αδάμ Χριστοφή (Π.Φ. 38454) 
Αργυρώ Ιωάννου (Π.Φ. 38455) 
Αντώνης Μακρίδης (Π.Φ. 38456) 

Ο κ. Χρήστος Ιωνά, μόνιμος Λειτουργός Ναυτιλίας, Υφυπουργείο Ναυτιλίας, διορίζεται στη μόνιμη θέση Λειτουργού 
Αφερεγγυότητας, Τμήμα Αφερεγγυότητας, από τις 15 Δεκεμβρίου 2022. 

 (Π.Φ. 37056) 
H κ. Μαριάννα Ηλιάδη, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, διορίζεται στη μόνιμη θέση Λειτουργού Αφερεγγυότητας, Τμήμα Αφερεγγυότητας, 
από τις 15 Δεκεμβρίου 2022. 

 (Π.Φ. 37050) 
H κ. Κλειώ Χρίστου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (με δοκιμασία), Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λειτουργού Αφερεγγυότητας, Τμήμα 
Αφερεγγυότητας, από τις 15 Δεκεμβρίου 2022. 

 (Π.Φ. 37184) 
Οι πιο κάτω διορίζονται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Λειτουργού Αφερεγγυότητας, Τμήμα Αφερεγγυότητας, από τις 

15 Δεκεμβρίου 2022: 
Παντελής Πέτρου (Π.Φ. 37519) 
Λουκία Θεμιστοκλέους (Π.Φ. 38369) 
Χρυστάλλα Χριστοδούλου (Π.Φ. 38449) 

1999



 

Aριθμός 1397 
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 

Oι πιο κάτω μόνιμοι Κτηματολογικοί Λειτουργοί, 2ης Τάξης (Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας), Τμήμα Κτηματολογίου 
και Χωρομετρίας, προάγονται στη μόνιμη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού, 1ης Τάξης (Χαρτογραφίας/ 
Φωτολιθογραφίας), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, από την 1η Δεκεμβρίου 2022: 
Παρασκευή Τηλεμάχου (Π.Φ. 21290) 
Παντελίτσα Χ. Κακουλλή (Π.Φ. 21291) 

Ο κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους, μόνιμος Κτηματολογικός Λειτουργός, 2ης Τάξης (Χωρομετρίας), Τμήμα Κτηματολο-
γίου και Χωρομετρίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Κτηματολογικού Λειτουργού, 1ης Τάξης (Χωρομετρίας), Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, από την 1η Δεκεμβρίου 2022. 

 (Π.Φ. 23320) 
Οι πιο κάτω μόνιμοι Κτηματολογικοί Γραφείς, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, προάγονται στη μόνιμη θέση 

Βοηθού Κτηματολογικού Λειτουργού, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, από την 1η Δεκεμβρίου 2022: 
Αργυρούλα Α. Ανδρονίκου (Π.Φ. 26694) 
Ιφιγένεια Χρ. Σάββα (Π.Φ. 26705) 

Οι πιο κάτω μόνιμοι Εκτελεστικοί Μηχανικοί, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγονται στη μόνιμη θέση Ανώτερου 
Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από τις 15 Δεκεμβρίου 2022: 
Νικόλαος Κωνσταντινίδης (Π.Φ. 27033) 
Ανδρονίκη Ανδρονίκου (Π.Φ. 32223) 
Μαρία Ιωνά (Π.Φ. 32231) 

Η κ. Χλόη Καδή, μόνιμος Αρχιτέκτονας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου 
Αρχιτέκτονα, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, στα πλαίσια της διαδικασίας με αρ. φακ. 
15.21.001.021.002.006.009. 

 (Π.Φ. 32110) 
Η κ. Κατερίνα Πανταζή, μόνιμος Αρχιτέκτονας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου 

Αρχιτέκτονα, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, στα πλαίσια της διαδικασίας με αρ. φακ. 
15.21.001.021.002.006.010. 

 (Π.Φ. 32111) 
Οι πιο κάτω μόνιμοι Τεχνικοί Επιθεωρητές, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγονται στη μόνιμη θέση Ανώτερου 

Τεχνικού Επιθεωρητή, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από τις 15 Δεκεμβρίου 2022: 
Ελίζα Παναγιώτου (Π.Φ. 27036) 
Χάρης Χαριδήμου (Π.Φ. 27039) 

 Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι Τεχνικοί, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγονται στη μόνιμη θέση Τεχνικού 
Επιθεωρητή, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από τις 15 Δεκεμβρίου 2022: 
Μιχαήλ Γεωργίου (Π.Φ. 23954) 
Παναγιώτα Μυλωνά (Π.Φ. 27972) 
Ανδρονίκη Χριστοφόρου (Π.Φ. 27985) 
Γεώργιος Γεωργίου (Π.Φ. 28005) 
Βασιλική Κοντεμενιώτου-Παναγιώτου (Π.Φ. 28007) 
Ιωάννης Χριστοφόρου  (Π.Φ. 28008) 
Μάριος Πόγιαννος  (Π.Φ. 28063) 

Η κ. Νεκταρία Αποστολούμη, μόνιμος Τεχνικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου 
Τεχνικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από τις 15 Δεκεμβρίου 2022. 

(Π.Φ. 33410) 
Aριθμός 1398 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 
Ο κ. Χρίστος Κυπριανού, Τεχνικός (με δοκιμασία), Τμήμα Δημοσίων Έργων, αποσπάται στο Υπουργείο Μεταφορών 

Επικοινωνιών και Έργων, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Ελέγχου, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022, από την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2025.  

 (Π.Φ. 37869) 
Αριθμός 1399 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Σύστασης και Λειτουργίας της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμου του 2021 και των περί Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Πρόσληψη, 
Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών (Κ.Δ.Π 528/2004), καθώς και τις πρόνοιες του άρθρου 6 
των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, όπου αυτοί 
εφαρμόζονται, ανακοινώνει ότι αναφορικά με την προκήρυξη θέσης που είχε δημοσιεύσει στις 24/6/2022 και μετά τη 
συμπλήρωση της προκαθορισμένης  διαδικασίας,  ο κ. Σόλων Καρακόκκινος  έχει  κριθεί  ως  ο  καταλληλότερος  για  
εργοδότηση  και διορίζεται στη θέση του Οικονομολόγου Αρ. Γν. 01/2022, επί δοκιμασία δύο χρόνων. Η ημερομηνία 
ανάληψης εργασίας είναι η 1η Φεβρουαρίου 2023.  
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Αριθμός 1400 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές 
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ακτινολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και 
Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, 
83.053.  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 του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή 
προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

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) Ασκεί ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητάς του σε κυβερνητικό ιατρικό ίδρυμα. Αν η θέση προορίζεται για το Τμήμα 
Πρώτων Βοηθειών, ο διορισθησόμενος ή προαχθησόμενος θα εκτελεί τα ιατρικά καθήκοντα που απαιτούν οι 
ανάγκες του Τμήματος τούτου. 

(β) Με απόφαση της αρμόδιας προϊστάμενης αρχής αντικαθιστά τον Διευθυντή Κλινικής ή τμήματος κυβερνητικού 
ιατρικού ιδρύματος ή εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή τέτοιας κλινικής ή τμήματος, όταν δεν υπάρχει Διευθυντής 
ανώτερου βαθμού. 

(γ) Ετοιμάζει και υποβάλλει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στα θέματα που αφορούν την ειδικότητά του. 

(δ) Προγραμματίζει ή/και συμμετέχει στην εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στον 
τομέα της ειδικότητάς του. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

Α. Για Πρώτο Διορισμό: 

(1) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. 

(2) Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. 

(3) Δωδεκαετής τουλάχιστον πείρα στην ειδικότητα που καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης για απόκτηση του διπλώματος ή τίτλου ειδικότητας. 

Β. Για Προαγωγή: 

(1) Τα ίδια προσόντα όπως το (1) και (2) του Α πιο πάνω. 

(2) (α) Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, στην ειδικότητα που καθορίζεται 
κατά τη δημοσίευση της θέσης· 

(β) στην περίπτωση των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών, πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός 
Λειτουργός, 1ης Τάξης, σε Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. 

Γ. Και για τα δύο Α και Β- 

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση 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 
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(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. 

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυ-
κρισία. 

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 οι θέσεις πληρωθούν στην ειδικότητα της 
Ακτινολογίας. 

II. Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, κατά την 22α 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 2022 "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 2022 "Κανένας δε 
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται 
για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 
αργότερα από την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy).  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. 

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

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. 15.21.001.022.002.070.226) 
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Αριθμός 1401 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες 
και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Οφθαλμολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).  
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, 83.053. 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 του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή 
προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

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) Ασκεί ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητάς του σε κυβερνητικό ιατρικό ίδρυμα. Αν η θέση προορίζεται για το 
Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, ο διορισθησόμενος ή προαχθησόμενος θα εκτελεί τα ιατρικά καθήκοντα που 
απαιτούν οι ανάγκες του Τμήματος τούτου. 

(β) Με απόφαση της αρμόδιας προϊστάμενης αρχής αντικαθιστά το Διευθυντή Κλινικής ή τμήματος κυβερνητικού 
ιατρικού ιδρύματος ή εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή τέτοιας κλινικής ή τμήματος, όταν δεν υπάρχει Διευθυντής 
ανώτερου βαθμού. 

(γ) Ετοιμάζει και υποβάλλει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στα θέματα που αφορούν την ειδικότητά του. 

(δ) Προγραμματίζει ή/και συμμετέχει στην εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στον 
τομέα της ειδικότητάς του. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

Α. Για Πρώτο Διορισμό: 

(1) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. 

(2) Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. 

(3) Δωδεκαετής τουλάχιστον πείρα στην ειδικότητα που καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης για απόκτηση του διπλώματος ή τίτλου ειδικότητας. 

Β. Για Προαγωγή: 

(1) Τα ίδια προσόντα όπως το (1) και (2) του Α πιο πάνω. 

(2) (α) Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, στην ειδικότητα που 
καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης· 

(β) στην περίπτωση των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών, πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός 
Λειτουργός, 1ης Τάξης, σε Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. 

Γ. Και για τα δύο Α και Β- 

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση 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 
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(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. 

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυ-
κρισία. 

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 
Οφθαλμολογίας. 

II. Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, κατά την 22α 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 2022 "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 2022 "Κανένας δε 
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται 
για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 
αργότερα από την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy).  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. 

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

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. 15.21.001.022.002.070.227) 
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Αριθμός 1402 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές 
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Νεφρολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και 
Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, 
83.053.  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 του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή 
προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

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) Ασκεί ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητάς του σε κυβερνητικό ιατρικό ίδρυμα. Αν η θέση προορίζεται για το 
Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, ο διορισθησόμενος ή προαχθησόμενος θα εκτελεί τα ιατρικά καθήκοντα που 
απαιτούν οι ανάγκες του Τμήματος τούτου. 

(β) Με απόφαση της αρμόδιας προϊστάμενης αρχής αντικαθιστά το Διευθυντή Κλινικής ή τμήματος κυβερνητικού 
ιατρικού ιδρύματος ή εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή τέτοιας κλινικής ή τμήματος, όταν δεν υπάρχει Διευθυντής 
ανώτερου βαθμού. 

(γ) Ετοιμάζει και υποβάλλει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στα θέματα που αφορούν την ειδικότητά του. 

(δ) Προγραμματίζει ή/και συμμετέχει στην εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στον 
τομέα της ειδικότητάς του. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

Α. Για Πρώτο Διορισμό: 

(1) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. 

(2) Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. 

(3) Δωδεκαετής τουλάχιστον πείρα στην ειδικότητα που καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης για απόκτηση του διπλώματος ή τίτλου ειδικότητας. 

Β. Για Προαγωγή: 

(1) Τα ίδια προσόντα όπως το (1) και (2) του Α πιο πάνω. 

(2) (α) Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, στην ειδικότητα που 
καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης· 

(β) στην περίπτωση των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών, πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός 
Λειτουργός, 1ης Τάξης, σε Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. 

Γ. Και για τα δύο Α και Β- 

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση 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 
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(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. 

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυ-
κρισία. 

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 οι θέσεις πληρωθούν στην ειδικότητα της 
Νεφρολογίας. 

II. Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, κατά την 22α 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 2022 "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 2022 "Κανένας δε 
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται 
για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 
αργότερα από την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy).  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. 

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

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. 15.21.001.022.002.070.228) 
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Αριθμός 1403 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες 
και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Πλαστικής Χειρουργικής. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και 
Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, 
83.053.  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 του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή 
προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

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) Ασκεί ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητάς του σε κυβερνητικό ιατρικό ίδρυμα. Αν η θέση προορίζεται για το 
Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, ο διορισθησόμενος ή προαχθησόμενος θα εκτελεί τα ιατρικά καθήκοντα που 
απαιτούν οι ανάγκες του Τμήματος τούτου. 

(β) Με απόφαση της αρμόδιας προϊστάμενης αρχής αντικαθιστά το Διευθυντή Κλινικής ή τμήματος κυβερνητικού 
ιατρικού ιδρύματος ή εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή τέτοιας κλινικής ή τμήματος, όταν δεν υπάρχει Διευθυντής 
ανώτερου βαθμού. 

(γ) Ετοιμάζει και υποβάλλει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στα θέματα που αφορούν την ειδικότητά του. 

(δ) Προγραμματίζει ή/και συμμετέχει στην εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στον 
τομέα της ειδικότητάς του. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

Α. Για Πρώτο Διορισμό: 

(1) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. 

(2) Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. 

(3) Δωδεκαετής τουλάχιστον πείρα στην ειδικότητα που καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης για απόκτηση του διπλώματος ή τίτλου ειδικότητας. 

Β. Για Προαγωγή: 

(1) Τα ίδια προσόντα όπως το (1) και (2) του Α πιο πάνω. 

(2) (α) Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, στην ειδικότητα που 
καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης· 

(β) στην περίπτωση των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών, πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός 
Λειτουργός, 1ης Τάξης, σε Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. 

Γ. Και για τα δύο Α και Β- 

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση 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 
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(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. 

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυ-
κρισία. 

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 
Πλαστικής Χειρουργικής. 

II. Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, κατά την 22α 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 2022 "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 2022 "Κανένας δε 
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται 
για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 
αργότερα από την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy).  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. 

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

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. 15.21.001.022.002.070.229) 
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Αριθμός 1404 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες 
και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Ρευματολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).  
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, 83.053. 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 του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή 
προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

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) Ασκεί ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητάς του σε κυβερνητικό ιατρικό ίδρυμα. Αν η θέση προορίζεται για το 
Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, ο διορισθησόμενος ή προαχθησόμενος θα εκτελεί τα ιατρικά καθήκοντα που 
απαιτούν οι ανάγκες του Τμήματος τούτου. 

(β) Με απόφαση της αρμόδιας προϊστάμενης αρχής αντικαθιστά το Διευθυντή Κλινικής ή τμήματος κυβερνητικού 
ιατρικού ιδρύματος ή εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή τέτοιας κλινικής ή τμήματος, όταν δεν υπάρχει Διευθυντής 
ανώτερου βαθμού. 

(γ) Ετοιμάζει και υποβάλλει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στα θέματα που αφορούν την ειδικότητά του. 

(δ) Προγραμματίζει ή/και συμμετέχει στην εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στον 
τομέα της ειδικότητάς του. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

Α. Για Πρώτο Διορισμό: 

(1) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. 

(2) Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. 

(3) Δωδεκαετής τουλάχιστον πείρα στην ειδικότητα που καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης για απόκτηση του διπλώματος ή τίτλου ειδικότητας. 

Β. Για Προαγωγή: 

(1) Τα ίδια προσόντα όπως το (1) και (2) του Α πιο πάνω. 

(2) (α) Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, στην ειδικότητα που 
καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης· 

(β) στην περίπτωση των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών, πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός 
Λειτουργός, 1ης Τάξης, σε Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. 

Γ. Και για τα δύο Α και Β- 

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση 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 
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(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. 

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυ-
κρισία. 

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 
Ρευματολογίας. 

II. Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, κατά την 22α 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 2022 "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 2022 "Κανένας δε 
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται 
για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 
αργότερα από την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy).  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. 

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

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. 15.21.001.022.002.070.230) 
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Αριθμός 1405 
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές 
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου 
Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 
77.813, 80.433, 83.053. 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 του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή 
προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

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) Ασκεί ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητάς του σε κυβερνητικό ιατρικό ίδρυμα. Αν η θέση προορίζεται για το 
Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, ο διορισθησόμενος ή προαχθησόμενος θα εκτελεί τα ιατρικά καθήκοντα που 
απαιτούν οι ανάγκες του Τμήματος τούτου. 

(β) Με απόφαση της αρμόδιας προϊστάμενης αρχής αντικαθιστά το Διευθυντή Κλινικής ή τμήματος κυβερνητικού 
ιατρικού ιδρύματος ή εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή τέτοιας κλινικής ή τμήματος, όταν δεν υπάρχει Διευθυντής 
ανώτερου βαθμού. 

(γ) Ετοιμάζει και υποβάλλει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στα θέματα που αφορούν την ειδικότητά του. 

(δ) Προγραμματίζει ή/και συμμετέχει στην εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στον 
τομέα της ειδικότητάς του. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

Α. Για Πρώτο Διορισμό: 

(1) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. 

(2) Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. 

(3) Δωδεκαετής τουλάχιστον πείρα στην ειδικότητα που καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης για απόκτηση του διπλώματος ή τίτλου ειδικότητας. 

Β. Για Προαγωγή: 

(1) Τα ίδια προσόντα όπως το (1) και (2) του Α πιο πάνω. 

(2) (α) Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, στην ειδικότητα που 
καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης· 

(β) στην περίπτωση των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών, πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός 
Λειτουργός, 1ης Τάξης, σε Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. 

Γ. Και για τα δύο Α και Β- 

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση 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 
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(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. 

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυ-
κρισία. 

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 οι θέσεις πληρωθούν στην ειδικότητα της 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας. 

II. Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, κατά την 22α 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 2022 "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 2022 "Κανένας δε 
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται 
για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 
αργότερα από την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy).  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. 

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

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. 15.21.001.022.002.070.231) 
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Αριθμός 1406 
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες 
και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Κυτταρολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).  
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, 83.053. 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 του ιστότοπου (www.gov.cy) στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Διορισμός ή 
προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

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) Ασκεί ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητάς του σε κυβερνητικό ιατρικό ίδρυμα. Αν η θέση προορίζεται για το 
Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, ο διορισθησόμενος ή προαχθησόμενος θα εκτελεί τα ιατρικά καθήκοντα που 
απαιτούν οι ανάγκες του Τμήματος τούτου. 

(β) Με απόφαση της αρμόδιας προϊστάμενης αρχής αντικαθιστά το Διευθυντή Κλινικής ή τμήματος κυβερνητικού 
ιατρικού ιδρύματος ή εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή τέτοιας κλινικής ή τμήματος, όταν δεν υπάρχει Διευθυντής 
ανώτερου βαθμού. 

(γ) Ετοιμάζει και υποβάλλει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στα θέματα που αφορούν την ειδικότητά του. 

(δ) Προγραμματίζει ή/και συμμετέχει στην εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στον 
τομέα της ειδικότητάς του. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

Α. Για Πρώτο Διορισμό: 

(1) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. 

(2) Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. 

(3) Δωδεκαετής τουλάχιστον πείρα στην ειδικότητα που καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης για απόκτηση του διπλώματος ή τίτλου ειδικότητας. 

Β. Για Προαγωγή: 

(1) Τα ίδια προσόντα όπως το (1) και (2) του Α πιο πάνω. 

(2) (α) Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, στην ειδικότητα που 
καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης· 

(β) στην περίπτωση των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών, πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός 
Λειτουργός, 1ης Τάξης, σε Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. 

Γ. Και για τα δύο Α και Β- 

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση 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 

2013

http://www.psc/
http://www.gov.cy/
http://www.psc.gov.cy/


(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. 

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυ-
κρισία. 

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 
Κυτταρολογίας. 

II. Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, κατά την 22α 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 2022 "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 2022 "Κανένας δε 
διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται 
για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 
αργότερα από την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00. 

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης 
στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy).  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. 

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

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. 15.21.001.022.002.070.232) 
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ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μίας (1) θέσης Πρώτου Λειτουργού 
Εκπαίδευσης στη Δημοτική Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (θέση προαγωγής).  
Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α14(ιι): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741.  
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 της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 
και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον 
Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα 
προσόντα έχουν ως εξής: 
2. Κ α θ ή κ ο ν τ α  κ α ι  Ε υ θ ύ ν ε ς: 

(1) Υπεύθυνος για: 
(α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία τομέα/τομέων εργασίας του Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, όπως επιθεώρηση δημόσιων σχολείων ή/και ιδιωτικών ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής 
εκπαίδευσης, εξετάσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό, 
εκπαιδευτική έρευνα, μελέτες κτλ. 

(β) Την εποπτεία, τον συντονισμό και τη συστηματοποίηση της εργασίας των Επιθεωρητών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης. 

(γ) Την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και γενικά τις δραστηριότητες των 
σχολείων και των ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής). 

(2) Αναλαμβάνει επιθεώρηση των σχολείων και των ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής εκπαίδευσης (δημόσιας 
και ιδιωτικής) και του διδακτικού προσωπικού τους, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

(3)  Αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας άλλου/άλλων τμημάτων του Υπουργείου, σύμφωνα με 
απόφαση της αρμόδιας αρχής. 

(4) Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για 
εκπαιδευτικά θέματα. 

(5) Εκτελεί διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα. 
(6)  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

3.  Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α  π ρ ο σ ό ν τ α: 
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα παιδαγωγικά ή στην οργάνωση και διοίκηση της 

εκπαίδευσης ή σε συναφές θέμα. 
(β) Δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών στη Δημοτική Εκπαίδευση, από τα οποία τα 

δύο να είναι σε θέση με μισθοδοτική κλίμακα όχι κατώτερη από την Α12 ή/και Α13. 
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. 
(δ) Πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και τάσεων της εκπαίδευσης στην Κύπρο, καθώς και 

ενημερότητα επί των τάσεων της εκπαίδευσης σε άλλες χώρες. 
(ε) Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές 

γλώσσες. 
Σημ.:  1. Στον Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης δυνατό να ανατεθεί και η άσκηση των αρμοδιοτήτων της θέσης του     

πρώην Γενικού Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπως διαλαμβάνουν οι περί  Εκπαιδευτικών     
Λειτουργών (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση) Κανονισμοί του 1976 (Κ.Δ.Π.223/76). 

 2. Αναφορικά με το προσόν (ε) απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής    
γλώσσας (Κ.Δ.Π. 55/2012). 

4. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρο-
νική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα  της Επιτροπής, στη 
διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 30 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι 16 Ιανουαρίου 
2023, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί 
της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων  Αορίστου  και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 
(Ν. 70(Ι)/2016), προτίθεται να εργοδοτήσει έναν (1) ερευνητή για ορισμένο χρόνο στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) 
για σκοπούς κάλυψης των αναγκών του ΙΓΕ για την υλοποίηση του Εθνικού Ερευνητικού Προγράμματος AGRICYGEN. 

Το εθνικά χρηματοδοτούμενο έργο AGRICYGEN (Cyprus AGRIcultural Genomics cENtre) στοχεύει στη χρήση 
σύγχρονων  τεχνολογιών  και  τεχνογνωσίας  ώστε  να  επιτευχθεί:  α)  αύξηση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, 
β) αύξηση της παραγωγής εγχώριων ζωοτροφών και γ) οικολογική αναβάθμιση των κυπριακών εδαφών. Εκτιμάται ότι τα 
αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν θετικά στην εκπλήρωση των στόχων παραγωγής γάλακτος και ζωοτροφών για 
παρασκευή χαλλουμιού ως Π.Ο.Π 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AGRICYGEN, ΚΛΑΔΟΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ  
1. Καθήκοντα 

-  Συμμετοχή στον σχεδιασμό και εκτέλεση πειραμάτων αγρού και εργαστηρίου, συλλογή δειγμάτων. 
-  Εξαγωγή DNA και RNA από δείγματα. 
-  Εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων μοριακής βιολογίας. 
-  Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων αλληλούχισης DNA και RNA (RNAseq). 
-  Καταχώρηση δεδομένων, στατιστική ανάλυση, παρουσίαση και δημοσίευση αποτελεσμάτων σε έγκριτα  επιστημο-

νικά περιοδικά. 
-  Καταρτισμός εκθέσεων που απαιτούνται για το έργο. 
-  Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος, σε σχέση με την υλοποίηση/διαχείριση του έργου, του/της ανατεθεί. 

2. Απαιτούμενα Προσόντα  
1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Βιολογία ή στη Βιοχημεία ή Βιοτεχνολογία ή στη Μοριακή 

Γενετική, ή στη Γεωπονία ή στη Δασολογία ή στη Χημεία. Σημ. Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο» καλύπτει 
και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο. 

2. Kαλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. 
Πρόσθετα Προσόντα 

3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή τίτλος επιπέδου MSc στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Βιοτεχνολογία, ή στη Μοριακή 
Γενετική ή στη Μοριακή Ιατρική θα αποτελεί πλεονέκτημα. 

4. Διδακτορικό Δίπλωμα PhD στη Μοριακή Βιολογία ή στη Βιοτεχνολογία, ή στη Μοριακή Γενετική ή στη Μοριακή 
Ιατρική θα αποτελεί πλεονέκτημα. 

5. Προηγούμενη ερευνητική πείρα και ενασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με τα καθήκοντα/ 
αντικείμενο της θέσης όπως περιγράφονται στο σημείο 1, θα αποτελεί πλεονέκτημα. 

6. Συμμετοχή σε έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις θα αποτελεί πλεονέκτημα. 
Ειδικότερα ο/η ερευνητής/τρια ορισμένου χρόνου θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις παρακάτω μεθόδους και 

εργασίες και μόνο αυτές θα υπολογίζονται για βαθμολόγηση στα πλαίσια της ερευνητικής εμπειρίας: 
1. Να απομονώνει DNA και RNA. 
2. Να απομονώνει και να χαρακτηρίζει γονίδια με τη χρήση αλυσιδωτής αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου 

(qPCR) και RT-PCR. 
3. Να αναλύει αλληλουχίες DNA και δεδομένα RNAseq. 
4. Να δημιουργεί βιβλιοθήκες cDNA για χαρακτηρισμό και προσδιορισμό της γονιδιακής έκφρασης. 
5. Να γνωρίζει μεθόδους υβριδισμού Western ή/και FISH. 
6. Να γνωρίζει εφαρμογές τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Ειδικότερα ο ερευνητής πρέπει να είναι σε θέση να 

εκτελεί: 
i. Μεταφορά και σύνδεση DNA σε πλασμιδιακούς φορείς  
ii. Εισαγωγή φορέων σε βακτήρια 
iii. Επιλογή και απομόνωση βακτηριακών αποικιών που φέρουν το επιλεγμένο DNA 
iv. Απομόνωση και καθαρισμός πλασμιδιακού DNA. 

3. Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί 
Προϋπολογισμού Νόμου του 2019. Με βάση το άρθρο 10 του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων 
Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος 
προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους 
είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού 
Νόμο. 

4. Η περίοδος απασχόλησης θα αφορά στην περίοδο από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 
2027, σύμφωνα με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για το έργο AGRICYGEN. Τα πρόσωπα που θα 
προσληφθούν, θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το ΙΓΕ, για 
εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Το 
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συμβόλαιο θα έχει αρχική διάρκεια τους 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 
και τη λήξη του έργου. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου 
χρόνου, και σε περίπτωση που καταργηθούν οι σχετικές ανάγκες του ΙΓΕ πριν τη λήξη της σύμβασης των εργοδοτουμένων 
ατόμων ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή τους, τα εργοδοτούμενα άτομα κρίνονται ανεπαρκή, τότε θα τυγχάνουν 
εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η 
εργοδότηση του ατόμου τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης 
διατύπωσης. 

5. Ο εργοδοτούμενος/η ορισμένου χρόνου θα έχει έδρα τη Λευκωσία και θα μετακινείται σε όλες τις επαρχίες όταν 
χρειάζεται. 

6. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό Έντυπο Ι που είναι διαθέσιμο από 
το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Το Έντυπο είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών 
Ερευνών www.ari.gov.cy και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
www.moa.gov.cy. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά Γραφεία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ή να 
αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 27/1/2023, στη διεύθυνση: Ινστιτούτο 
Γεωργικών Ερευνών, Ταχ. Θυρ. 22016, 1516 Λευκωσία, Κύπρος. Το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως 
συμπληρωμένο, με όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται και σε αυτό πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις σχετικά με τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα και την επαγγελματική πείρα. Κατά την αξιολόγηση 
των αιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πληροφορίες που τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. 

7. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  
 

Προσόντα Μονάδες 

Βαθμός Πτυχίου Άριστα: 2, Λίαν Καλώς: 1.5, Καλώς: 1 

Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου MSc 2 

Διδακτορικός Τίτλος PhD 4 

Εμπειρία σχετική με τα πιο κάτω: (Σύνολο:6.45) 

Απομόνωση DNA και RNA  0.25 

Απομόνωση και χαρακτηρισμός γονιδίων, ανάλυση γονιδιακής 
έκφρασης με qPCR ή/και RT-PCR   

0.75 

Δημιουργία βιβλιοθηκών cDNA  1 

Ανάλυση δεδομένων RNA seq 1 

Western blotting, καθαρισμός πρωτεϊνών  0.75 

Υβριδισμός FISH  0.25 

Εμπειρία στη δημιουργία βιβλιοθηκών για αλληλούχιση σε 
πλατφόρμες επόμενης γενιάς  

0.25 

Μεταφορά και σύνδεση DNA σε πλασμιδιακούς φορείς  0.25 

Εισαγωγή φορέων σε βακτήρια 0.25 

Επιλογή και απομόνωση βακτηριακών αποικιών που φέρουν το 
επιλεγμένο DNA 

0.25 

Απομόνωση και καθαρισμός πλασμιδιακού DNA 0.25 

Γνώση μεθόδων/εργαλείων βιοπληροφορικής 0.1 για κάθε μέθοδο/εργαλείο, με μέγιστη 
συνολική βαθμολογία 0.7 μονάδες 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη θέση 0.5 

Δημοσιεύσεις: (Σύνολο:1.5) 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και κεφάλαια 
βιβλίων σχετικές με τη θέση 
 
 
Σημ. Οι συμμετοχές σε συνέδρια ή πρακτικά συνεδρίων ΔΕΝ θα 
λαμβάνονται υπόψη 

0.5 μονάδες για τουλάχιστον 2 
δημοσιεύσεις και 0.2 μονάδες για κάθε 
πρόσθετη δημοσίευση, με μέγιστη 
συνολική βαθμολογία 1.5 μονάδες. 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας αξιολογείται ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου. 
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Αριθμός 1409 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΑΣ 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. (Οι θέσεις είναι 

Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8:  €24.500, 25.697, 26.894, 28.901, 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. 
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. 

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 διάφορων 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 
www.nba.gov.cy με τίτλο «Αποδεκτά Τεκμήρια»). 

Γ. Σημειώσεις: 
1. Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση. Πληροφορίες για τη 

γραπτή εξέταση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και η εξεταστέα ύλη θα αποσταλεί στους 
υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. 

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 της 
αναπηρίας τους (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).   
Δ. Υποβολή Αιτήσεων:  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 
κατόπιν εγγραφής τους στην ενότητα «Προσωπικό» www.nba.gov.cy μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023. Πληροφορίες: 
hr@nba.gov.cy ή 22 881800. 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.  

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση δύνανται, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22881800. 

2018

http://www.nba.gov.cy/
http://www.nba.gov.cy/
mailto:hr@nba.gov.cy


Αριθμός 1410 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΤΕΚ 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρωση της θέσης Διευθυντή σύμφωνα με τον Νόμο. 
Μισθοδοτική Κλίμακα Ε14(ii) (αντίστοιχη της μισθοδοτικής κλίμακας Α14(ii)  που ισχύει στη Δημόσια Υπηρεσία). 

Καθήκοντα και ευθύνες: 

– Είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 
του Επιμελητηρίου και για την υλοποίηση των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου.  

– Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία του προγράμματος δράσης και του ετήσιου προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου 
και την υποβολή  τους στη Διοικούσα Επιτροπή και στο Γενικό Συμβούλιο.    

– Συμβουλεύει και βοηθά τη Διοικούσα Επιτροπή πάνω σε θέματα πολιτικής και προγραμματισμού, τηρεί ενήμερη τη 
Διοικούσα Επιτροπή  σχετικά με αποφάσεις ή γεγονότα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην πολιτική ή τα 
προγράμματα και άλλες δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. 

– Υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή εισηγήσεις που αφορούν την ανάπτυξη των εργασιών και δραστηριοτήτων του 
Επιμελητηρίου  για την αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών  του.  

– Συνεργάζεται με τα  θεσμικά όργανα του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με επιστημονικά 
σώματα στην Κύπρο  και το εξωτερικό και τη δημιουργία επωφελών σχέσεων μαζί τους. 

– Συνοδεύει τον Πρόεδρο και τα μέλη των  οργάνων του Επιμελητηρίου, όποτε του ζητηθεί, σε επαφές με 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής και τις αρμόδιες αρχές της κυβέρνησης και λαμβάνει μέρος σε αποστολές 
και συνέδρια στο εξωτερικό όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.  

– Ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου και το ευρύ κοινό όταν του ζητηθεί από τον Πρόεδρο και τη Διοικούσα 
Επιτροπή για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες του ΕΤΕΚ. 

– Συμμετέχει στις συνεδρίες του Γενικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής, βοηθά στην οργάνωση των 
συνεδριάσεων και επιβλέπει τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών.  

– Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 

Απαιτούμενα Προσόντα: 
– Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, όπως καθορίζεται στον 

περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο. 
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

– Μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης. 
– Δεκαετής τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε υπεύθυνη θέση σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης από την οποία 

πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, 
οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών. 

– Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 
– Καλή γνώση των θεμάτων της μηχανικής επιστήμης της Κύπρου. 
– Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και 

ευθυκρισία. 
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε 

Κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στα Οικονομικά ή στα Νομικά ή στη Δημόσια 
Διοίκηση ή σε άλλο σχετικό κλάδο, αποτελεί πλεονέκτημα. 

Υποβολή αιτήσεων: 

Για το Έντυπο Αίτησης, το Σχέδιο Υπηρεσίας, το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις 
ευθύνες της θέσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο ΕΤΕΚ ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του 
Επιμελητηρίου  (www.etek.org.cy) στην ενότητα «Ενημέρωση – Θέσεις Εργασίας/Διαγωνισμοί» όπου είναι αναρτημένες 
όλες οι σχετικές πληροφορίες. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 10.2.2023, στο ειδικό 
έντυπο αίτησης του ΕΤΕΚ είτε σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Διευθυντή» με συστημένη επιστολή 
είτε στα Γραφεία του ΕΤΕΚ στη διεύθυνση Τ.Θ.21826, 1513 Λευκωσία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. 
διεύθυνση cyprus@etek.org.cy, και θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Οι αιτητές 
θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης όπως προνοεί το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας κατά την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

Οι αιτητές θα υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΤΕΚ Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, 

τηλ. 22877644 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. 
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Αριθμός 1411 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε όπως προχωρήσει με ακύρωση των προκηρύξεων που δημοσιεύτηκαν 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας- 
• Ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2022, αρ. γνωστοποίησης 1004, 1005 Τμήμα Α, σελίδα 1518 μέχρι τη σελίδα 1521 

και αφορά στις προκηρύξεις για πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργών Πανεπιστημίου στα αντικείμενα Δίκτυα και 
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και  Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεκπαίδευσης.  

• Ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021, αρ. γνωστοποίησης 993 Τμήμα Α, σελίδα 1378 μέχρι τη σελίδα 1380 και αφορά 
στη προκήρυξη μίας (1) κενής οργανικής θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη 
γνωστική περιοχή: Λογιστική και Χρηματοοικονομική. 

 
 
Αριθμός 1412 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων 
Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (N. 70(I)/2016), παραθέτει πιο κάτω τον Προκαταρκτικό 
Πίνακα Αιτητών κατά σειρά  προτεραιότητας σχετικά με την πρόσληψη ενός (1) Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου 
(ΕΟΧ), Λειτουργού Περιβάλλοντος (ειδικότητας  Πολιτικής Μηχανικής) καθορισμένης διάρκειας (Κλίμακα Α8) για περίοδο 
3,5 ετών, για το Έργο “Waste Management towards Circular Economy comprising of 3 Modules” στο πλαίσιο του Εθνικού 
Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2022 (RRF). 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΟΧ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 

Α/Α ΑΔΤ ΜΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 **7026 16 

2 **4361 15.5 

3 **9898 15.5 

4 **0316 15.5 

5 **0798 13.5 

6 **4728 9.5 

7 **6361 4.5 

8 **2721 3.5 

9 **0729 3 

10 **1218 2 

Οι περιπτώσεις ισοβαθμίας των υποψηφίων έχουν επιλυθεί λαμβάνοντας υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας: 
(α) Επαγγελματική εμπειρία σχετική με την υλοποίηση ή εφαρμογή ή διαχείριση προγραμμάτων, ή έργων 

συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Ταμεία. 
(β) Γενική μεταπτυχιακή εργασιακή πείρα στην Πολιτική Μηχανική. 
(γ) Βαθμό του απολυτηρίου Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (θα πρέπει να προσκομιστεί με την 

αίτηση).   
Στον πίνακα κατάταξης αναγράφονται τα τελευταία τέσσερα (4) ψηφία του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) για 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης υπόκεινται σε επαλήθευση 
μέσω πρωτότυπων πιστοποιητικών που δυνατόν να ζητηθούν για έλεγχο.  

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, στον πιο πάνω πίνακα κατάταξης υποψηφίων περιλαμβάνονται μόνο τα πρόσωπα τα 
οποία υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου για την πιο πάνω θέση και τα οποία 
ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία είχαν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της 
Δημοκρατίας, αρ. γνωστοποίησης 1176 και ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2022. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο (6)(α) του Νόμου 70(Ι)/2016, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει 
ένσταση κατά της σειράς κατάταξής του μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία της δημοσίευσής του προκαταρκτικού πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις 
μπορούν να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mpanayidou@papd.mof.gov.cy). Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. 
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Αριθμός 1413 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

 
Αποτελέσματα Ενδοτμηματικών Εξετάσεων 

Στις Ενδοτμηματικές Εξετάσεις που έγιναν στις 29 Νοεμβρίου 2022 για επικύρωση διορισμού Τελωνειακών 
Λειτουργών,  για επικύρωση διορισμού Βοηθών Τελωνείων, ανέλιξη Βοηθών Τελωνείων στην κλίμακα Α7 και ανέλιξη 
έκτακτων Εξεταστών Τελωνείων στην κλίμακα Α7, έχουν επιτύχει οι πιο κάτω λειτουργοί, τα ονόματα των οποίων 
παρατίθενται με αλφαβητική σειρά. 

Επικύρωση διορισμού Τελωνειακών Λειτουργών: 
1. Δημητρίου Γιαννούλλα  
2. Διομήδους Μαρία 
3. Κωνσταντίνου Ελένη 
4. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα. 

Επικύρωση διορισμού Βοηθών Τελωνείων: 
1. Αβραάμ Μαρία 
2. Πασχάλης Αναστάσιος 
3. Χριστοδούλου Χριστόδουλος. 

Ανέλιξη Βοηθών Τελωνείων στην κλίμακα Α7: 
1. Φώτη Ειρήνη. 

Ανέλιξη Έκτακτων Εξεταστών Τελωνείων στην κλίμακα Α7: 
1. Κωνσταντίνου Ροδούλα. 

 
 
Αριθμός 1414 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης που έγινε στις 2/12/2022 και αφορά στην πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης 
Βοηθού Μηχανογράφησης 

 

Α/α Αρ. Υποψηφίου Αριθμός Αίτησης Αποτελέσματα  
Γραπτής Εξέτασης 

1 007 50203200 74.5 

2 006 50202525 73 

3 004 50202239 63.5 

4 002 50201669 30.5 

5 003 50201957 26.5 

6 008 50204262 21.25 

7 005 50202403 18.25 

 
 
Αριθμός 1415 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

Αποτελέσματα Γραπτής Ενδοτμηματικής Εξέτασης 
Λειτουργών Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
Κατάλογος επιτυχόντων στη γραπτή ενδοτμηματική εξέταση που διεξήχθη στις 2 Νοεμβρίου 2022, κατά αύξοντα 

Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΚΑ): 
1. 1085342 
2. 1358688 
3. 1503509. 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

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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