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Αριθμός 184
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Η κα Χρυσταλλένη Αδάμου, μόνιμη με δοκιμασία Λειτουργός στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, παραιτήθηκε
στις 15 Ιανουαρίου 2017.
Αριθμός 185
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ο διορισμός με δοκιμασία της κας Ιλιάδας Μιχαηλίδου από τις 18 Ιουνίου 2007 στη θέση Λειτουργού Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, επικυρώνεται, αναδρομικά, από τις 2 Αυγούστου 2010.

Αριθμός 186
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
KEΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ: Μεταπτυχιακός Συνεργάτης
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Μία (1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με συμβόλαιο για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα μήνα.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Το Τμήμα Νομικής δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την άμεση πλήρωση μιας (1) θέσης μερικής
απασχόλησης (64,4 ώρες ανά μήνα) Μεταπτυχιακού Συνεργάτη για τις ανάγκες Ερευνητικού Προγράμματος με
θέμα το Εργατικό Δίκαιο. Το πρόγραμμα αποσκοπεί σε υψηλού επιπέδου έρευνα και προβολή των αποτελεσμάτων με δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

Είναι κάτοχοι Πτυχίου Νομικής

είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικής (LLM)

έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

έχουν ικανότητα αυτόνομης έρευνας

έχουν υψηλό επίπεδο σύνταξης νομικής μελέτης στα ελληνικά και τα αγγλικά.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο και σημαντικό προσόν.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

Τη στήριξη του υπεύθυνου του ερευνητικού προγράμματος στην εκπόνηση της έρευνας

την ανεύρεση, συλλογή, ταξινόμηση, μελέτη και ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας και νομολογίας.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η συγκεκριμένη θέση που θα είναι κάτω από την εποπτεία του Συντονιστή του Ερευνητικού προγράμματος θα
είναι διάρκειας 12 μηνών και αναμένεται να πληρωθεί άμεσα. Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης θα ανέρχεται στα
845 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές Εργοδότη και Εργοδοτουμένου. Το συμβόλαιο δεν
ο
προνοεί 13 μισθό ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους που να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
1. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή αγγλικά.
2. Αντίγραφα πτυχίων/αναλυτικές βαθμολογίες.
3. Ονόματα δύο ατόμων από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στο Δρα Κωνσταντίνο Κόμπο, Υπεύθυνο Ερευνητικού
Προγράμματος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.c.kombos@ucy.ac.cy, το αργότερο
μέχρι τις 14 Απριλίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δρα Κωνσταντίνο Κόμπο,
email: c.c.kombos@ucy.ac.cy
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Αριθμός 187
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει δύο θέσεις Μεταπτυχιακού Συνεργάτη.
Title:
Research Assistant
No. of Position(s):
2
Category:
Contract for 1 year renewable for two more years
Location:
University of Cyprus, Nicosia.
Applications are invited for two part-time or full time Research Assistant positions, PhD degree track, (three years
funded position) in the Networks Research Laboratory (NetRL, www.NetRL.cs.ucy.ac.cy) and the Research Laboratory
for Foundations of Computing Systems and Theoretical Computer Science (FCS Laboratory, http://fcslab.cs.ucy.ac.cy/)
of the Department of Computer Science at the University of Cyprus (UCY). The successful applicants will join the EU
H2020 project VISORSURF. The positions will be combined with an application for a full-time PhD position at the
Department of Computer Science, University of Cyprus, and the research work that will be carried out will be the subject
of the doctoral thesis.
THE PROJECT
VISORSURF is a 3.5 year (Jan 2017 – June 2020) H2020 research project funded under the very competitive FET
OPEN program (4% success rate). The project is led by the Foundation for Research and Technology Hellas-FORTH,
Greece, and the consortium includes the University of Cyprus (departments of Computer Science and Electrical and
Computer Engineering), Cyprus, Fraunhofer IZM, Germany, SignalGenerix Ltd, Cyprus, NanoNetworking Center of
Catalunya-UPC-N3CAT, Spain, and Aalto University, Finland.
The project will undertake the ambitious goal of providing programming concepts and algorithms in crafting the
electromagnetic/light behavior of materials. Metamaterials and metasurfaces are presently non-adaptive and nonreusable, restricting their applicability to a single, static functionality per structure and their design remains a task for
specialized researchers. VISORSURF aims to develop a hardware platform -the HyperSurface- that can host
metasurface functionalities described in software, adding the potential for hosting multiple functionalities concurrently and
adaptively. The HyperSurface essentially merges existing metasurfaces with nanonetworks, acting as a reconfigurable
metasurface whose properties can be changed via a software interface. VISORSURF will study in depth the novel and
unexplored theoretical capabilities of the HyperSurface concept. Two experimental prototypes will be implemented to
demonstrate the HyperSutface concept: a switch-based fabric array as the control medium; and a Graphene based one.
A real pilot-application will demonstrate the HyperSurface potential to adapt to changes in their environment, to
interconnect to smart control loops and make use of Information Technology (IT) programming concepts and algorithms
in crafting the EM behavior of materials.
NetRL will mainly contribute in the activities related to the provision of communication mechanisms suitable for the
nanonode implementation environment (the HyperSurface controller networking mechanism), the theoretical capabilities
of Hypersurfaces when ideal nanonetworking is considered, and the Network-level modelling and simulation of
Hypersurface controller networks.
The FCS Laboratory will mainly contribute to the development of a formal and rigorous definition of the HyperSurface
programming interface by organizing its functionality in virtual functions, appropriately specified and validated via formal
analysis. These functions will then be translated into HyperSurface controller node actuation directives. The effort will be
complemented by a formal analysis of the proposed communication scheme with respect to computational requirements,
energy consumption, and robustness to transmission errors and hardware failures.
QUALIFICATIONS
We are seeking two motivated students with an MSc degree in Computer Science, or related, and competence in an
area related to the project. Applicants should be fluent in English. Foreign applications are welcome, and knowledge of
Greek is not mandatory. The two positions qualifications are as outlined below:
Position 1: The applicants should have general knowledge in Computer Networks. Competences in as many of the
following areas is welcomed: Routing and dissemination protocols, Simulation and Evaluation of
Communication Networks, Nanonetworks, and Nature-Inspired Techniques applied in Communication
Networks. The candidate is expected to pursue a PhD in the area of NanoNetworks.
Position 2: The applicants should have good algorithmic skills and a strong mathematical background. Competences
in formal techniques (automata, models checking, algebras, etc.) and/or programming languages are
welcome. The objective of the PhD is to study formal models and verification techniques for networked systems.
EMPLOYMENT TERMS
The positions are for a one year contract, renewable for two more years, and will start in September 2017. The
minimum monthly salary is equal to € 1100. The salary can vary depending on experience and qualifications. Employee
and employer contributions will be deducted from the above amount. The tuition fees of the successful applicants for the
PhD programme (for the period of their employment) will be waived.
Enquiries regarding Position 1 should be made to Professor Andreas Pitsillides (Andreas.pitsillides@ucy.ac.cy) and
for Position 2 to Associate Professor Anna Philippou (annap@cs.ucy.ac.cy).
General inquiries can be directed to Ms Helen Kakos (kakos@cs.ucy.ac.cy), tel +35722892700.
Formal applications should be submitted over the web:
http://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm
Please mention this announcement in your application. The deadline for applications is the 21st April, 2017.
Further information about the project can be found on the project web site: http://www.visorsurf.eu/
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Αριθμός 188
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝHΣ ΘΕΣΗΣ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, (προηγούμενος
τίτλος «Μηχανικός Αποχετεύσεων») (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).
Ο μισθός της θέσης Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών είναι πάνω στη μισθοδοτική κλίμακα:
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
A13(ii): €39.013, €40.553, € 42.093, € 43.633, €45.173, € 46.713, €48.253, €49.793, €51.333
Πάνω στις πιο πάνω κλίμακες προστίθενται οι επιπλέον ετήσιες εγκεκριμένες αυξήσεις. Επιπλέον καταβάλλεται
τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται
13ος μισθός.
Αναγκαίες Προϋποθέσεις Διορισμού.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι
Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 έως 2010 κανένας δε διορίζεται στην Υπηρεσία εκτός αν:
(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην
Κύπρο ή νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση
δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Συμβουλίου, πολίτης κράτους μέλους,
(β)

συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόvωv και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί voμίμως από αυτές,

(γ)

κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός,

(δ)

δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(ε)

είναι καλού χαρακτήρα,

(στ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχoυv τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία του Συμβουλίου ή τη
δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα,
(ζ)

πιστοποιείται από εγκεκριμένο από το Συμβούλιο γιατρό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση,
ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Νοείται ότι το Συμβoύλιo μπορεί τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση,
για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους
και δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρόντων Κανονισμών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από το
Υπουργικό Συμβούλιο.
Με βάση τo Σχέδιo Υπηρεσίας της θέσης που ζητείται για πλήρωση, τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθήκοντα
φαίνονται πιο κάτω:
Καθήκοντα και ευθύνες:
(1)

Υπεύθυνος για:
(α)

Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία των διάφορων υπηρεσιών του Συμβουλίου,

(β)

την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, τον προγραμματισμό εκτέλεση και εποπτεία αποχετευτικών και άλλων
αναπτυξιακών έργων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου καθώς και την τήρηση όλων των
σχετικών στοιχείων,

(γ)

το συνεχή έλεγχο της λειτουργίας και τη συντήρηση του συστήματος αποχετεύσεων καθώς και των
εγκαταστάσεων για επεξεργασία λυμάτων,

(δ)

την εφαρμογή της περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νομοθεσίας, της περί Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας
καθώς και οποιασδήποτε άλλης Νομοθεσίας σχετικά με τα καθήκοντα του,

(ε)

την ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών, όρων ή δελτίων ποσοτήτων που απαιτούνται για προσφορές ή
συμβόλαια του Συμβουλίου ή για την αξιολόγηση μελετών, προσφορών και συμβολαίων αναφορικά με τεχνικά
θέματα της ειδικότητας του,

(στ) τον έλεγχο, ασφαλή φύλαξη και συντήρηση του εξοπλισμού, ανταλλακτικών και άλλου υλικού που προμηθεύονται οι τεχνικές υπηρεσίες του Συμβουλίου σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες, και
(ζ)

την εποπτεία, καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού των τεχνικών υπηρεσιών.

(2)

Συμβουλεύει πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

(3)

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική και εγγραφή στο μητρώο
Πολιτικών Μηχανικών σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Νόμο.
(2)

Οκταετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στην εκτέλεση ή/και επίβλεψη έργων πολιτικής μηχανικής.
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(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(5) Μεταπτυχιακό προσόν σε κατάλληλο θέμα ή/και πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί
πλεονέκτημα.
Σημείωση:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το
Συμβούλιο του ΣΑΛΑ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη ιδιοχείρως στο εγκεκριμένο
έντυπο του Συμβουλίου και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού – Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από τις
5 Μαΐου 2017, μέχρι τις 2.30 μ.μ. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Επίσης αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν με το εγκεκριμένο έντυπο του Συμβουλίου δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Αιτητές που θα αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή άνω γωνία του
φακέλου να αναγράφουν τις λέξεις “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ” - ΘΕΣΗ «Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών».
Θα πρέπει στην αίτηση οι υποψήφιοι να επισυνάψουν τα αντίστοιχα αντίγραφα των απολυτηρίων, πτυχίων,
πιστοποιητικών κ.λ.π. που κατέχουν. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του εγκεκριμένου εντύπου του Συμβουλίου,
δεν θα εξετάζονται.
Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα του Σχεδίου Υπηρεσίας και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται
να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbla.com.cy ή στα Γραφεία του
Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 25881900 κατά τις εργάσιμες ώρες.
Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 5 Μαΐου 2017 και ώρα 2.30 μ.μ. (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής
των αιτήσεων). Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται
από τα αναγκαία πιστοποιητικά.
Αριθμός 189
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝHΣ ΘΕΣΗΣ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού (Τομέας Συντήρησης και
Λειτουργίας – Κλάδος Μηχανολογίας), (Θέση Πρώτου Διορισμού).
Ο μισθός της θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού (Τομέας Συντήρησης και Λειτουργίας – κλάδος Μηχανολογίας) είναι
πάνω στη μισθοδοτική κλίμακα:
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α9: €22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576, 27.651, 28.726, 29.801, 30.876
Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292
Συνδυασμένες
και
Κλίμακες
Α12: €32.947, 34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727
Πάνω στις πιο πάνω κλίμακες προστίθενται οι επιπλέον ετήσιες εγκεκριμένες αυξήσεις. Επιπλέον καταβάλλεται
τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται
13ος μισθός.
Αναγκαίες Προϋποθέσεις Διορισμού.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι
Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 έως 2010 κανένας δε διορίζεται στην Υπηρεσία εκτός αν:
(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην
Κύπρο ή νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας
εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Συμβουλίου, πολίτης κράτους μέλους,
(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόvωv και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί voμίμως από αυτές,
(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο
διορισμός,
(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,
(ε) είναι καλού χαρακτήρα,
(στ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχoυv τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία του Συμβουλίου ή τη
δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής
Ενωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα,
(ζ) πιστοποιείται από εγκεκριμένο από το Συμβούλιο γιατρό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση,
ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.
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Νοείται ότι το Συμβoύλιo μπορεί τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και δεν
εμπίπτει στις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων
Κανονισμών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργικό
Συμβούλιο.
Με βάση τo Σχέδιo Υπηρεσίας της θέσης που ζητείται για πλήρωση, τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθήκοντα
φαίνονται πιο κάτω:
Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Εφαρμόζει τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους και Κανονισμούς καθώς και τους περί Οδών και
Οικοδομών Νόμους και Κανονισμούς.
(β) Οργανώνει και κατευθύνει την εκτέλεση ή/και επίβλεψη έργων πολιτικής μηχανικής ή/και αρχιτεκτονικής ή άλλων
έργων που του ανατίθενται, περιλαμβανομένης και της εποπτείας έργων που εκτελούνται με σύμβαση, τηρεί δελτία
εργασιών και ετοιμάζει εκθέσεις προόδου τούτων.
(γ) Φροντίζει, συντονίζει και προγραμματίζει για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία και συντήρηση του αποχετευτικού
συστήματος, δηλαδή του κτιριακού, ηλεκτρομηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού του Συμβουλίου,
συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας και συντήρησης των αγωγών, αντλιοστασίων κτλ.
(δ) Συλλέγει δεδομένα και στοιχεία, εκπονεί μελέτες και σχέδια για νέα έργα, περιλαμβανομένων των κατασκευαστικών
σχεδίων, των προδιαγραφών και των δελτίων ποσοτήτων, καταμετρά έργα ή/και εκτελεί χωρομετρήσεις.
(ε) Ετοιμάζει εκθέσεις όσον αφορά έργα πολιτικής μηχανικής και τις μελλοντικές ανάγκες επέκτασης του αποχετευτικού
δικτύου ή/και εκθέσεις προόδου όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος.
Ετοιμάζει και ελέγχει προγράμματα αναφορικά με την λειτουργία, συντήρηση και αξιοποίηση του εξοπλισμού του
Συμβουλίου. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ετοιμασία καταστάσεων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και άλλων
υλικών του εξοπλισμού του Συμβουλίου.
(στ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(ζ) Δέχεται σύμφωνα με οδηγίες, το κοινό και δίδει πληροφορίες σε θέματα που αφορούν τον τομέα του.
(η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.
Σημείωση: Oι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ειδικό ωράριο ή με σύστημα
βάρδιας ή/και με σύστημα αναμονής και κλήσεων (οn call) όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο, το
σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την
εβδομάδα.
Απαιτούμενα προσόντα:
1.
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή στην Μηχανολογία και εγγραφή
στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου
νομοθεσία.
(Σημ. Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
2.
Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3.
Πολύ καλή γνώστη της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή/και διετής πείρα σε θέμα ή θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης θα
αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το
Συμβούλιο.
2. Για τις ανάγκες του Συμβουλίου στην παρούσα Δημοσίευση απαιτείται Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή
ισότιμο προσόν στην Μηχανολογία και εγγραφή στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με την περί
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου νομοθεσία.
(Σημ. Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
3. Όσοι διοριστούν θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από τον διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί,
να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς
του ΣΑΛΑ καθώς και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσιας των υπαλλήλων του Συμβουλίου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη ιδιοχείρως στο εγκεκριμένο
έντυπο του Συμβουλίου και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού – Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από τις
5 Μαΐου 2017, μέχρι τις 2.30 μ.μ. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Επίσης αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν με το εγκεκριμένο έντυπο του Συμβουλίου δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Αιτητές
που θα αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή άνω γωνία του φακέλου να
αναγράφουν τις λέξεις “AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ” - ΘΕΣΗ «Εκτελεστικού Μηχανικού (Τομέας Συντήρησης
και Λειτουργίας- Κλάδος Μηχανολογίας)». Θα πρέπει στην αίτηση οι υποψήφιοι να επισυνάψουν τα αντίστοιχα
αντίγραφα των απολυτηρίων, πτυχίων, πιστοποιητικών κ.λ.π. που κατέχουν. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του
εγκεκριμένου εντύπου του Συμβουλίου, δεν θα εξετάζονται.
Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
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Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα του Σχεδίου Υπηρεσίας και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται
να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbla.com.cy ή στα Γραφεία του
Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 25881900 κατά τις εργάσιμες ώρες.
Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 5 Μαΐου 2017 και ώρα 2.30 μ.μ. (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής
των αιτήσεων). Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται
από τα αναγκαία πιστοποιητικά.
Αριθμός 190
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης
Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016
(Ν. 70(Ι)/2016), τον κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε
Ιατρικούς Λειτουργούς, 1ης Τάξης, Παιδοψυχιατρικής, στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, για τα έτη 2017 - 30/6/2019.
Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει
ένσταση κατά των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω του
τηλεομοιότυπου 22487941, όχι αργότερα από τις 14 Aπριλίου 2017. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22402101).
ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, 1ης ΤΑΞΗΣ (ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ)
Ονοματεπώνυμο

A/A
1
2
3

Μόρια

Μάχη Κλεάνθους

2,50

Ξένια Αντωνίου
Θεοφανώ Πασιουρτίδη

1,50
0,00

Αριθμός 191
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 2)
(όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα)
___________
Ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5(3)
Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου όρισε τις
ακόλουθες ημερομηνίες για διεξαγωγή κατά το έτος 2017 των εξετάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του περί
Δικηγόρων Νόμου:
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2017
ΗΜΕΡΑ

ΗΜ/ΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΘΕΜΑΤΑ
Α

Ποινικό Δίκαιο

Β

Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας & περί Κληρονομιών &
Διαδοχής Νόμος

15.00–16.45
17.00–18.45

Α
Β

Συνταγματικό Δίκαιο
Διοικητικό Δίκαιο σε συνάρτηση με το Άρθρο 146 του
Συντάγματος

15.00–16.45
17.00–18.45

Α
Β

Ποινική Δικονομία
Οικογενειακό Δίκαιο

15.00–16.45
17.00–18.45

Α
Β

Περί Συμβάσεων & Πωλήσεως Αγαθών Νόμος
Εταιρικό Δίκαιο

15.00–16.45
17.00–18.45

Α
Β

Περί Αποδείξεως Νόμος
Πολιτική Δικονομία

15.00–16.45
17.00–18.45

Α
Β

Αστικά Αδικήματα
Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων Νόμοι & Δεοντολογία

Δευτέρα

22.05.2017

15.00–16.45
17.00–18.45

Τετάρτη

24.05.2017

Παρασκευή

26.05.2017

Δευτέρα

29.05.2017

Τετάρτη

31.05.2017

Παρασκευή

02.06.2017

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Ιουνίου 2017 είναι η 28η Απριλίου 2017.
Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 6 Ιουλίου 2017.
Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 20ή Ιουλίου 2017.
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Αριθμός 192
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 4.2.2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΡΑΝΤΑΡ),
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή
εξέταση που διεξήχθη στις 4.2.2017 για την πλήρωση των δύο κενών μόνιμων θέσεων Ελεγκτή Θαλάσσιας Κυκλοφορίας
(προηγουμένως καλούμενη Χειριστής Ραντάρ), Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2015 (Ν. 114(Ι)/2015).
(Μια θέση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29.1.2016, αρ. γνωστοποίησης 34 και μια άλλη
ίδια θέση, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής με ημερομηνία 29.9.16, αποφασίστηκε να πληρωθεί μαζί με τη θέση, η
οποία δημοσιεύθηκε, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων να ανέρχεται στις δύο).
Σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο "επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση" σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη Γραπτή
Εξέταση και συγκεντρώνει γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι η τελική απόφαση για την υποψηφιότητα των επιτυχόντων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον
αυτοί (α) ικανοποιούσαν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων τις απαιτήσεις του
Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης και (β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που καθορίζουν οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμοι.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 4.2.2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΡΑΝΤΑΡ),
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α

Α.Δ.Τ.

1.

1090389

77,50

2.

849056

67,50

3.

1008546

63,50

4.

731723

60,75

5.

1034063

59,50

6.

1036173

58,75

7.

893474

57,50

8.

834074

56,25

9.

853463

52,50

10.

892193

51,50

11.

953019

51,25

100%

(Φ. 15.21.001.021.010.009.002).
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