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Aξηζκόο 777
ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΑΠΟΠΑΖ
Ζ απφζπαζε ηνπ θ. Πξφδξνκνπ Καπιάλε ζηε Γηνίθεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα εθηέιεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ
ζηε Γηεχζπλζε Αγνξψλ θαη Πξνκεζεηψλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 47(1)(ε) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990
έσο 2015, ηεξκαηίζηεθε απφ ηηο 15 Γεθεκβξίνπ 2016.
(Π.Φ. 26264/ΗΗ)
Aξηζκόο 778
ΑΦΤΠΖΡΔΣΖΔΗ
Ζ θ. Άληξε Κπξηάθνπ, κφληκνο Βνεζφο Φνξνινγίαο, Σκήκα Φνξνινγίαο, αθππεξέηεζε απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 53(1)(γ) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2015, απφ ηηο 15 Ννεκβξίνπ 2016.
(Π.Φ. 35242)
Ο θ. Μελέιανο Π. Γεσξγηάδεο, κφληκνο Λεηηνπξγφο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, Σκήκα Φνξνινγίαο, αθππεξέηεζε
απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 53(1)(γ) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2015,
απφ ηηο 3 Ννεκβξίνπ 2016.
(Π.Φ. 29516)
Αξηζκόο 779
ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΑΣΤΝΟΜΗΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΩΝ
ε Αζηπλφκν Β΄ απφ ηηο 28.9.2014
Γεψξγηνο Εέληνο, Αλψηεξνο Τπαζηπλφκνο (Π.Φ.1752).
Αρηιιέαο Αρηιιέσο, Αλψηεξνο Τπαζηπλφκνο (Π.Φ.1755).
Εαραξίαο Παπαδφπνπινο, Αλψηεξνο Τπαζηπλφκνο (Π.Φ.1753).
Γεκήηξηνο Λακπξάθεο, Αλψηεξνο Τπαζηπλφκνο (Π.Φ.1754).

Αξηζκόο 780
ΚΔΝΔ ΘΔΔΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤ
ΣΔΛΩΝΔΗΑ
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα επηά θελέο κφληκεο ζέζεηο Σεισλεηαθνχ Λεηηνπξγνχ, Σεισλεία. (Ζ ζέζε είλαη Πξψηνπ
Γηνξηζκνχ). Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα: 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 θαη Α11:
€29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292, (πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο). Σεκεηώλεηαη όηη
αλαθνξηθά κε ηε κηζζνδνζία απηώλ πνπ ζα δηνξηζηνύλ εθαξκόδνληαη νη πξόλνηεο ησλ πεξί ηεο κε
Παξαρώξεζεο Πξνζαπμήζεσλ θαη Τηκαξηζκηθώλ Απμήζεσλ ζηνπο Μηζζνύο ησλ Αμησκαηνύρσλ θαη
Εξγνδνηνπκέλσλ θαη ζηηο Σπληάμεηο ησλ Σπληαμηνύρσλ ηεο Κξαηηθήο Υπεξεζίαο θαη ηνπ Επξύηεξνπ Δεκόζηνπ
Τνκέα Νόκσλ ηνπ 2011 έσο 2014. ηε κηζζνδνζία πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί
κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ
Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ. (Παξέρεηαη δσξεάλ ζηνιή φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο γηα ηηο ζηνιέο).
Η δεκνζίεπζε ησλ ελ ιόγσ ζέζεσλ γίλεηαη ύζηεξα από ηελ απόθαζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηε
κεηέπεηηα γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ θαη Πξνϋπνινγηζκνύ, γηα
εμαίξεζή ηνπο από ηηο πξόλνηεο ησλ πεξί ηεο Απαγόξεπζεο Πιήξσζεο Κελώλ Θέζεσλ ζην Δεκόζην θαη ζηνλ
Επξύηεξν Δεκόζην Τνκέα (Εηδηθέο Δηαηάμεηο) Νόκσλ ηνπ 2013 έσο 2015.
χκθσλα κε ην ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο πνπ ηζρχεη, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα έρνπλ σο εμήο:
2. Καθήκοντα και εσθύνες:
Βνεζά αλψηεξνπο ιεηηνπξγνχο ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ ζρεηηθά κε(α) Σνλ θαζνξηζκφ, ηελ επηβνιή θαη είζπξαμε ηεισλεηαθψλ θαη άιισλ πξνζφδσλ, ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκψλ
θαη ζηνηρείσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξνζφδσλ ηνπ Σκήκαηνο·
(β) ηελ παξαρψξεζε απαιιαγψλ θαη άιισλ ηεισλεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ·
(γ) ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ νπνία ην Σκήκα Σεισλείσλ είλαη ππεχζπλν θαη ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ παξαρσξνχληαη ζ΄ απηφ·
(δ) ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ιαζξεκπνξίνπ θαη άιισλ παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο·
(ε) ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ γηα εμαθξίβσζε παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο.
(3) Δπηιακβάλεηαη ζεκάησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ, δηεμάγεη κειέηεο θαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ
Σκήκαηνο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθέο εθζέζεηο.
(4) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.
Σεκείσζε:
(1)
(2)

Ο θάηνρνο ηεο ζέζεο δπλαηφ λα ηνπνζεηεζεί γηα ππεξεζία ζην εμσηεξηθφ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο.
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3. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) (α) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα ή
ζπλδπαζκφ ησλ ζεκάησλ απηψλ:
Οηθνλνκηθά, Δκπνξηθά, Ννκηθά (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Barrister-at-Law), Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ,
Λνγηζηηθή, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο, ηαηηζηηθή, Πιεξνθνξηθή.
(Σεκ.: Ο φξνο "παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο" θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν).
ή
(β) Μέινο ηνπ πλδέζκνπ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ.
(2) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο.
εκ.: Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο (η) Σσλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην Διιεληθνχ
.
ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη
(ηη)

νη νπνίνη, δπλάκεη ηνπ ΄Αξζξνπ 2.3 ηνπ πληάγκαηνο, επέιεμαλ λα αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή
θνηλφηεηα,
απαηηείηαη κφλν θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη ζα έρνπλ άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο
γιψζζαο.
Σεκ.: Eλόςεη πξόζθαηεο Απόθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 60/2011, ε θαηνρή
ησλ γισζζώλ ζην απαηηνύκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη από ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ
απνδεθηώλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
(3) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλφηεηα θαη επζπθξηζία.
(4) Καιή γλψζε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο.
(5) Γηεηήο ηνπιάρηζηνλ πείξα ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, απνηειεί πιενλέθηεκα.
Σεκεηώζεηο:
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα επηηχρνπλ ζε γξαπηή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
(εκεηψλεηαη φηη ν πην πάλσ φξνο ζα ζεσξεζεί φηη έρεη εθπιεξσζεί κε ηελ επηηπρία ζε εηδηθή γξαπηή εμέηαζε
πνπ ζα δηεμαρζεί απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή. Δηδηθφηεξα, ε πην πάλσ ζέζε, δηέπεηαη από ηηο πξόλνηεο ηνπ
πεξί Αμηνιόγεζεο Υπνςεθίσλ γηα Δηνξηζκό ζηε Δεκόζηα Υπεξεζία (Πξνζσξηλέο Δηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ
2015 (Ν. 114(Ι)/2015), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε γξαπηή εμέηαζε, ε νπνία κπνξεί
λα είλαη θνηλή κε ηελ εμέηαζε άιισλ νκνεηδψλ ζέζεσλ πνπ επίζεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ή ζε μερσξηζηή εμέηαζε,
φπσο ζρεηηθά ήζειε απνθαζίζεη ε Δηδηθή Δπηηξνπή, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ νηθείν Πξντζηάκελν Σκήκαηνο, ζην
νπνίν αλήθεη ε ππφ πιήξσζε ζέζε).
2. Οη ππάιιεινη πνπ ζα δηνξηζηνχλ ζα πξέπεη, κέζα ζε 3 ρξφληα ή ζε 6 εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο απφ ην δηνξηζκφ
ηνπο, λα επηηχρνπλ ζε γξαπηή ελδνηκεκαηηθή εμέηαζε :
Ννείηαη φηη ηεο πην πάλσ εμέηαζεο εμαηξνχληαη ππάιιεινη πνπ έρνπλ επηηχρεη ζηε γξαπηή ελδνηκεκαηηθή
εο
(i)
εμέηαζε πνπ απαηηείηαη γηα πξναγσγή ζηε ζέζε Δμεηαζηή Σεισλείσλ, 1 Σάμεο (Κιίκαθεο Α8 θαη Α9 ή ζηελ
εο
πξνεγνχκελε ζέζε Σεισλεηαθνχ Λεηηνπξγνχ, 1 Σάμεο (Κιίκαθεο Α8 θαη Α9).
3. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, νη ππάιιεινη ππνρξενχληαη λα ηπγράλνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα
παξαθνινπζνχλ επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο.
4. Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, δεδνκέλνπ φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην,
αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηφ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2 ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990
έσο 2015, θαζφξηζε ηελ πην πάλσ ζέζε σο ζέζε πνπ ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε δεκφζηαο
εμνπζίαο θαη ζηε δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο.
5. χκθσλα κε ην άξζξν 31(β) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο 2015 "Καλέλαο δε δηνξίδεηαη ζηε
δεκφζηα ππεξεζία, εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξφλσλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο
Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο".
6. Αηηεηέο νη νπνίνη θαιύπηνληαη από ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί Πξόζιεςεο Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο ζηνλ
Επξύηεξν Δεκόζην Τνκέα (Εηδηθέο Δηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ 2009 (Ν. 146(Ι)/09), θαινύληαη όπσο, κε ηα ινηπά
πηζηνπνηεηηθά πνπ επηζπλάπηνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο, ππνβάινπλ θαη πξσηόηππα πηζηνπνηεηηθά ησλ
ζεξαπόλησλ ηαηξώλ ηνπο ζηα νπνία λα πεξηγξάθεηαη ην είδνο θαη ε θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο.
1.

7. Αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην έληππν Γελ. 6 θαη λα παξαδνζνχλ ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο
Τπεξεζίαο έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο ή λα απνζηαινχλ κέζσ ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηνλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, 1407 Λεπθσζία, ή κέζσ ηειενκνηνηππηθήο ππεξεζίαο (Τέιεθαμ
22670101), φρη αξγφηεξα απφ ηηο 23 Ιαλνπαξίνπ 2017. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε αληίγξαθα ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ πξνζφλησλ πνπ πξνλννχληαη ζηελ παξάγξαθν 3 αλσηέξσ,
πεξηιακβαλνκέλσλ βεβαηψζεσλ γηα ππεξεζία εθεί φπνπ απαηηείηαη πείξα. (Σα πξσηφηππα λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ
δεηεζνχλ γηα έιεγρν). ΄Δληππα αηηήζεσλ δηαηίζεληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο
Τπεξεζίαο www.psc.gov.cy.
8. Αηηήζεηο απφ κέξνπο δεκφζησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε
δεκνζίεπζε, απεπζείαο ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, κε θνηλνπνίεζε ζηνπο νηθείνπο
Πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ.
(Φ. 15.21.001.018.003.005.013)
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Αξηζκόο 781
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΩ ΣΔΓΖ
ΚΔΝΖ ΘΔΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο Γηεπζπληή ζηνλ Οξγαληζκφ Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο. Ζ ζέζε είλαη
Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο.
Ζ δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο γίλεηαη χζηεξα απφ ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηε κεηέπεηηα γξαπηή
ζπγθαηάζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ γηα εμαίξεζή ηεο απφ ηηο πξφλνηεο ησλ
πεξί ηεο Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο Κελψλ Θέζεσλ ζηνλ Γεκφζην θαη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο)
Νφκσλ ηνπ 2013 έσο 2015.
Δγθεθξηκέλε Μηζζνινγηθή Κιίκαθα:
Κιίκαθα 7 - ( 39.120,72 Υ 2098,44 (12) – 64.302). Δπηπιένλ θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα ζχκθσλα κε ην
πνζνζηφ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
εκεηψλεηαη φηη, αλαθνξηθά κε ηε κηζζνδνζία απηνχ/εο πνπ ζα δηνξηζηεί, εθαξκφδνληαη νη πξφλνηεο ησλ πεξί Με
Παξαρψξεζεο Πξνζαπμήζεσλ θαη Σηκαξηζκηθψλ Απμήζεσλ ζηνπο Μηζζνχο ησλ Αμησκαηνχρσλ θαη Δξγνδνηνπκέλσλ θαη
ζηηο πληάμεηο ησλ πληαμηνχρσλ ηεο Κξαηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα Νφκσλ ηνπ 2011 έσο
2014.
Καζήθνληα θαη Δπζχλεο:
(α) Τπεχζπλνο πξνο ην Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ηελ νξγάλσζε, νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο ή θαη πεξηζζνηέξσλ
Σκεκάησλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Δηνηκάδεη κειέηεο γηα ηηο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ, γηα ηε
δηακφξθσζε θαη άζθεζε πνιηηηθήο επί ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηνλ
Οξγαληζκφ, ηε ρνξήγεζε δαλείσλ, ηελ πξνβνιή, δηαθήκηζε, πξνγξακκαηηζκφ θαη αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
Οξγαληζκνχ. Μεξηκλά γηα ηελ εηνηκαζία, ζπιινγή θαη ηήξεζε νηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ή θαη ηελ
νξγάλσζε θαη ηήξεζε θαηάιιεινπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εηνηκαζία ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη άιισλ
Δθζέζεσλ ή Καηαζηάζεσλ.
(β) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηα νπνία αλαζέηνληαη ζε απηφλ.
Απαηηνχκελα πξνζφληα:
(α) Μέινο ελφο αλαγλσξηζκέλνπ ψκαηνο Δπαγγεικαηηψλ Λνγηζηψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ
ψκαηνο ην νπνίν ήζειε θξηζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ σο ηζνδχλακν,
ή/θαη
Παλεπηζηεκηαθφ Γίπισκα ή Σίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε θαηάιιειν ζέκα π.ρ. Οηθνλνκηθά, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ,
Σξαπεδηθά ή άιιν ζπλαθέο ζέκα.
(β) Δπξεία πείξα θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα.
(γ) Ηθαλφηεηα λα επνπηεχεη θαη ειέγρεη πξνζσπηθφ.
(δ) Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ιεπηφηεηα θαη επζπθξηζία.
(ε) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
(ζη) Πείξα ζε Σξαπεδηθά ή ζπλαθή Ηδξχκαηα ή Οξγαληζκνχο θαη/ή Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζα ζεσξεζνχλ σο
επηπξφζζεην πξνζφλ.
ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΩΝ
Ζ ππνβνιή αηηήζεσλ ζα αξρίζεη ηελ Παξαζθεπή, 30 Γεθεκβξίνπ 2016 κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηε Γεπηέξα,
30 Ηαλνπαξίνπ 2017.
Αηηήζεηο λα ππνβάιινληαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο κέζσ ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ Οξγαληζκνχ Υξεκαηνδνηήζεσο
ηέγεο www.hfc.com.cy
Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ
πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην ρέδην Τπεξεζίαο. (Σα πξσηφηππα λα παξνπζηαζηνχλ φηαλ δεηεζνχλ γηα έιεγρν).
Αηηήζεηο πνπ δελ ζα ζπλνδεχνληαη κε αληίγξαθα ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην ρέδην Τπεξεζίαο πξνζφλησλ, δελ ζα
ιεθζνχλ ππφςε.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνηείλνληαη ζην Λεηηνπξγφ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
ηνπ Οξγαληζκνχ, ζηα ηειέθσλα 22503507 θαη 22503333, Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή, απφ ηηο 10.00 π.κ. κέρξη ηηο
2.00 κ.κ. ή ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, hfc@hfc.com.cy
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Αξηζκόο 782
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΚO ΚEΝΣΡΟ
ΚΔΝH ΘΔH ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚOY ΔΡΔΤΝΖΣH
Σίηινο:
Μεηαδηδαθηνξηθφο Δξεπλεηήο
Αξ. Θέζεσλ:
Μία (1)
Καηεγνξία:
Με ζπκβφιαην κεξηθήο απαζρφιεζεο (50 ψξεο/κήλα) γηα 3 κήλεο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα
αθφκα 3 κήλεο
Σφπνο Δξγαζίαο: Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Λεπθσζία.
Σν Ωθεαλνγξαθηθφ Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε κίαο (1) θελήο ζέζεο
Μεηαδηδαθηνξηθνχ Δξεπλεηή κεξηθήο απαζρφιεζεο. Ο ππνςήθηνο πνπ ζα επηιεγεί ζα εξγαζηεί ζην εξεπλεηηθφ
πξφγξακκα “Circulation and water mass properties in the NorthEastern Levantine (CINEL),” πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS).
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ:
Αλάιπζε σθεαλνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ απφ πδξνδπλακηθά κνληέια πνπ αθνκνηψλνπλ δεδνκέλα απφ θηλεηά,
απηφλνκα ππνβξχρηα ζπζηήκαηα (hindcast analysis data set from a hydrodynamic model assimilating glider data).
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (PhD) ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηε θπζηθή
σθεαλνγξαθία ή/θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλo παλεπηζηεκηαθó íδξπκα ή εξεπλεηηθφ
ηλζηηηνχην.
2. Να έρνπλ ην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αλεμάξηεηνπ έξγνπ ζηε γεσθπζηθή ξεπζηνκεραληθή
θαη λα γλσξίδνπλ κεζφδνπο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη πξνγξακκαηηζκφ.
ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πείξα ζηελ MATLAB, FORTRAN, Ferret ή/θαη ζηελ Python θαη ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα UNIX.
2. Πείξα ζηηο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο ή ζηε δηαρείξηζε, επεμεξγαζία σθεαλνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ θαη
ζηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ.
3. Καιή γλψζε θαη ρξήζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο (γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο).
4. Ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε ηνπηθέο ή δηεζλείο εξεπλεηηθέο νκάδεο
Οη αηηεηέο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
ΟΡΟΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ:
Ζ πιήξσζε ηεο ζέζεο είλαη κε ζπκβφιαην γηα πεξίνδν 3 κελψλ, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα αθφκα 3 κήλεο (αλ
ππάξρεη δηαζέζηκν ππφινηπν). Οη εηζθνξέο εξγνδφηε θαη εξγνδνηνχκελνπ ζα θαιχπηνληαη απφ ηηο αθαζάξηζηεο κεληαίεο
απνιαβέο ηνπ ππνςεθίνπ. Ο αθαζάξηζηνο κεληαίνο κηζζφο γηα 50 ψξεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζηα €1000. Σν πξφγξακκα
νπ
δελ πξνλνεί θαηαβνιή 13 κηζζνχ νχηε παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Ζ ζέζε είλαη δηαζέζηκε απφ ηελ 1ε
Φεβξνπαξίνπ 2017.
Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ππνβάινπλ κέρξη ηηο 13.1.2017 ηα αθφινπζα ζηα Αγγιηθά:
1. Δπηζηνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ελ ιφγσ ζέζε.
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε πεξηγξαθή πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο.
3. Αληίγξαθα πηπρίσλ θαη αλαιπηηθέο βαζκνινγίεο.
4. Ολφκαηα θαη ζηνηρεία ηνπιάρηζηνλ δχν αηφκσλ απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα δεηεζνχλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ειεθηξνληθά ζε PDF ή Word Format ζην email: georgios@ucy.ac.cy ην
αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή, 13 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη ψξα 14.00 κε ηελ έλδεημε “Θέζε Μεηαδηδαθηνξηθνχ Δξεπλεηή,
Ωθεαλνγξαθηθφ Κέληξν”.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνηείλνληαη ζην Γξα Dan Hayes
(dhayes@ucy.ac.cy) ή ζηνλ ππεχζπλν ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Καζεγεηή Γεψξγην Γεσξγίνπ, ηει. 22892612 ή
email: georgios@ucy.ac.cy.
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Αξηζκόο 783
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΚΔΝH ΘΔH ΜΔΣΑΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚOY ΔΡΔΤΝΖΣH
Σίηινο:
Μεηαδηδαθηνξηθφο Δξεπλεηήο
Αξ. Θέζεσλ:
Μία (1)
Καηεγνξία:
Με ζπκβφιαην κεξηθήο απαζρφιεζεο (50 ψξεο/κήλα) γηα 3 κήλεο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα
αθφκα 3 κήλεο
Σφπνο Δξγαζίαο: Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, Λεπθσζία.
Σν Ωθεαλνγξαθηθφ Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε κίαο (1) θελήο ζέζεο
Μεηαδηδαθηνξηθνχ Δξεπλεηή κεξηθήο απαζρφιεζεο. Ο ππνςήθηνο πνπ ζα επηιεγεί ζα εξγαζηεί ζην εξεπλεηηθφ
πξφγξακκα “Bringing together Research and Industry for the Development of Glider Environmental Services, BRIDGES
(Grant agreement no: 635359),” πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ:
Αλάιπζε σθεαλνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ απφ πδξνδπλακηθά κνληέια πνπ αθνκνηψλνπλ δεδνκέλα απφ θηλεηά,
απηφλνκα ππνβξχρηα ζπζηήκαηα (hindcast analysis data set from a hydrodynamic model assimilating glider data).
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Οη ππνςήθηνη πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (PhD) ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηε θπζηθή
σθεαλνγξαθία ή/θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλo παλεπηζηεκηαθó íδξπκα ή εξεπλεηηθφ
ηλζηηηνχην.
2. Να έρνπλ ην γλσζηηθφ ππφβαζξν θαη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αλεμάξηεηνπ έξγνπ ζηε γεσθπζηθή ξεπζηνκεραληθή
θαη λα γλσξίδνπλ κεζφδνπο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη πξνγξακκαηηζκφ.
ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πείξα ζηελ MATLAB, FORTRAN, Ferret ή/θαη ζηελ Python θαη ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα UNIX.
2. Πείξα ζηηο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο ή ζηε δηαρείξηζε, επεμεξγαζία σθεαλνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ θαη
ζηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ.
3. Καιή γλψζε θαη ρξήζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο (γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο).
4. Ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε ηνπηθέο ή δηεζλείο εξεπλεηηθέο νκάδεο
Οη αηηεηέο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
ΟΡΟΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ:
Ζ πιήξσζε ηεο ζέζεο είλαη κε ζπκβφιαην γηα πεξίνδν 3 κελψλ, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα αθφκα 3 κήλεο (αλ
ππάξρεη δηαζέζηκν ππφινηπν). Οη εηζθνξέο εξγνδφηε θαη εξγνδνηνχκελνπ ζα θαιχπηνληαη απφ ηηο αθαζάξηζηεο κεληαίεο
απνιαβέο ηνπ ππνςεθίνπ. Ο κεληαίνο κηζζφο (θφζηνο εξγνδφηε) γηα 50 ψξεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζηα €1000. Απφ ην
νπ
πνζφ απηφ ζα απνθφπηνληαη εηζθνξέο εξγνδφηε θαη εξγνδνηνπκέλνπ. Σν πξφγξακκα δελ πξνλνεί θαηαβνιή 13 κηζζνχ
νχηε παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Ζ ζέζε είλαη δηαζέζηκε απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2017.
Οη ελδηαθεξφκελνη παξαθαινχληαη λα ππνβάινπλ κέρξη ηηο 13.1.2017 ηα αθφινπζα ζηα Αγγιηθά:
1. Δπηζηνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ελ ιφγσ ζέζε.
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε πεξηγξαθή πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο.
3. Αληίγξαθα πηπρίσλ θαη αλαιπηηθέο βαζκνινγίεο.
4. Ολφκαηα θαη ζηνηρεία ηνπιάρηζηνλ δχν αηφκσλ απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα δεηεζνχλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ειεθηξνληθά ζε PDF ή Word Format ζην email: georgios@ucy.ac.cy ην
αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή, 13 Ηαλνπαξίνπ 2017 θαη ψξα 14.00 κε ηελ έλδεημε “Θέζε Μεηαδηδαθηνξηθνχ Δξεπλεηή,
Ωθεαλνγξαθηθφ Κέληξν”.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνηείλνληαη ζηνλ ππεχζπλν ηνπ εξεπλεηηθνχ
πξνγξάκκαηνο Καζεγεηή Γεψξγην Γεσξγίνπ, ηει. 22892612 ή email: georgios@ucy.ac.cy.
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Αξηζκόο 784
ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΗ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ
ε
ΚΑΣΑ ΣΖ 15 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016
Ζ Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ, δεκνζηεχεη, ζχκθσλα κε ην εδάθην (5) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί ηεο
Γηαδηθαζίαο Πξφζιεςεο Έθηαθησλ Τπαιιήισλ ζηε Γεκφζηα θαη Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία (Σξνπνπνηεηηθνχ) Νφκνπ ηνπ
ε
2011 (Ν. 26(Η)/2011), ηνλ νλνκαζηηθφ θαηάινγν ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαηά ηε 15 Γεθεκβξίνπ 2016,
θαηά δέζκε θαζεθφλησλ θαη κε αξηζκεηηθή ζεηξά θαηάηαμεο, βάζεη ηεο πξνγελέζηεξεο εκεξνκελίαο κεηαηξνπήο ηεο
ζχκβαζεο εξγαζίαο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Γηα ηελ αξηζκεηηθή ζεηξά θαηάηαμεο, ζηηο πεξηπηψζεηο ίδηαο εκεξνκελίαο
κεηαηξνπήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, ιήθζεθε ππφςε ε εκεξνκελία γέλλεζεο, κε βάζε ηνλ πην
πάλσ Νφκν.
ΟΝΟΜΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ε
ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ 15 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016
ΔΚΣΑΚΣΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ ΔΠΑ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (Κι. Α8)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ

ΖΜΔΡ. ΤΜΒΑΖ ΑΟΡΗΣΟΤ
ΥΡΟΝΟΤ

1

ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ

24/3/2010

2

ΛΑΕΑΡΟΤ ΜΑΡΗΑ

13/4/2011

Αξηζκόο 785
ΣΜΖΜΑ ΦΤΛΑΚΩΝ
ΔΝΓΟΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ
Ζ ελδνηκεκαηηθή εμέηαζε ζην Σκήκα Φπιαθψλ, δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 17 ησλ πεξί Γεκνζίαο Τπεξεζίαο (Γεληθψλ)
Καλνληζκψλ ηνπ 1991 εψο 1994 γηα ηε ζέζε Λεηηνπξγνχ Φπιαθψλ, ζα δηεμαρζεί ζηηο 17.2.2017 θαη ψξα 9.00 π.κ., ζην
Σκήκα Φπιαθψλ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φζνη δελ πέηπραλ κέρξη ζήκεξα ζηελ πην πάλσ ελδνηκεκαηηθή εμέηαζε θαη θαηέρνπλ ηελ
κφληκε ζέζε Δπηζεσξεηή θαη φινη νη Αξρηδεζκνθχιαθεο πνπ έρνπλ πεηχρεη ηηο εμεηάζεηο γηα πξναγσγή ζηε ζέζε
Δπηζεσξεηή.
Αηηήζεηο απφ κέξνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηε Γηεπζχληξηα Σκήκαηνο Φπιαθψλ κέρξη ηηο
6.2.2017.
Δμεηαζηέα Ύιε:
1.

Ο πεξί Φπιαθψλ Νφκνο ηνπ 1996 (Αξηζκφο 61(I) ηνπ 1996)

2.

Ο πεξί Φπιαθψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 1997 (Αξηζκφο 12(I) ηνπ 1997)

3.

Οη πεξί Φπιαθψλ (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 1997 θαη 1998 (Κ.Γ.Π. 121/97, 74/98)

4.

Οη πεξί Τπεξεζίαο Φπιαθψλ Καλνληζκνί ηνπ 1999

5.

Οη πεξί Φπιαθψλ (Σακείν Δπεκεξίαο Κξαηνπκέλσλ) Καλνληζκνί ηνπ 1994 (Κ.Γ.Π. 251/94)

6.

Οη πεξί Φπιαθψλ (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2005 (Κ.Γ.Π. 307/2005)

7.

Ο πεξί Φπιαθψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2005 (Αξηζκφο Ν. 96(Η) 2005), γηα ηνλ Έιεγρν Οχξσλ

8.

Σα άξζξα ηεο Πνηληθήο Ννκνζεζίαο θαη ηεο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Φπιαθέο

9.

Ο πεξί Φπιαθψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006, (Αξηζκφο Ν. 94(Η) ηνπ 2006), γηα ηελ Πεξηνδηθή Φπιάθηζε

10. Ο πεξί Φπιαθψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2008 - 2016, (Αξηζκφο Ν. 116(Η)/2008), (Αξηζκφο Ν. 200(Η)/2015),
θαη (Αξηζκφο Ν. 39(Η)/2016), γηα ηνλ Καη’ νίθνλ Πεξηνξηζκφ
11. Ο πεξί Φπιαθψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2009, (Αξηζκφο Ν. 37(Η)/2009), γηα ην πκβνχιην Απνθπιάθηζεο
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Αξηζκόο 786
ΣΜΖΜΑ ΦΤΛΑΚΩΝ
ΔΝΓΟΣΜΖΜΑΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ
Ζ ελδνηκεκαηηθή εμέηαζε ζην Σκήκα Φπιαθψλ, δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 17 ησλ πεξί Γεκνζίαο Τπεξεζίαο (Γεληθψλ)
Καλνληζκψλ ηνπ 1991 εψο 1994 γηα ηε ζέζε Αξρηδεζκνθχιαθα θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ φξνπ 4(β) ησλ ρεδίσλ Τπεξεζίαο
ηεο ζέζεο Γεζκνθχιαθα ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ, ζα δηεμαρζεί ζηηο 17.2.2017 θαη ψξα 9.00 π.κ., ζην Σκήκα Φπιαθψλ.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φζνη δελ πέηπραλ κέρξη ζήκεξα ζηελ πην πάλσ ελδνηκεκαηηθή εμέηαζε θαη θαηέρνπλ ηελ
κφληκε ή έθηαθηε ζέζε Γεζκνθχιαθα.
Αηηήζεηο απφ κέξνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηε Γηεπζχληξηα Σκήκαηνο Φπιαθψλ κέρξη ηηο
6.2.2017.
Δμεηαζηέα Ύιε:
1. Ο πεξί Φπιαθψλ Νφκνο ηνπ 1996 (Αξηζκφο 61(I) ηνπ 1996)
2. Ο πεξί Φπιαθψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 1997 (Αξηζκφο 12(I) ηνπ 1997)
3. Οη πεξί Φπιαθψλ (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 1997 θαη 1998 (Κ.Γ.Π. 121/97, 74/98)
4. Οη πεξί Τπεξεζίαο Φπιαθψλ Καλνληζκνί ηνπ 1999
5. Οη πεξί Φπιαθψλ (Σακείν Δπεκεξίαο Κξαηνπκέλσλ) Καλνληζκνί ηνπ 1994 (Κ.Γ.Π. 251/94)
6. Οη πεξί Φπιαθψλ (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2005 (Κ.Γ.Π. 307/2005)
7. Ο πεξί Φπιαθψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2005 (Αξηζκφο Ν. 96(Η) 2005), γηα ηνλ Έιεγρν Οχξσλ
8. Ο πεξί Φπιαθψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2006, (Αξηζκφο Ν. 94(Η) ηνπ 2006), γηα ηελ Πεξηνδηθή Φπιάθηζε
9. Ο πεξί Φπιαθψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2008 - 2016, (Αξηζκφο Ν. 116(Η)/2008), (Αξηζκφο Ν. 200(Η)/2015),
θαη (Αξηζκφο Ν. 39(Η)/2016), γηα ηνλ Καη’ νίθνλ Πεξηνξηζκφ
10. Ο πεξί Φπιαθψλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2009, (Αξηζκφο Ν. 37(Η)/2009), γηα ην πκβνχιην Απνθπιάθηζεο.
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