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Αριθμός 200
ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΠΑΡΧΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Επάρχου, Υπουργείο Εσωτερικών. (Η θέση είναι Πρώτου
Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(i): €47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082,
57.001, 58.920. 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.
Επίσης παρέχεται μη επιπλωμένη κατοικία-Κυβερνητική ή ενοικιαζόμενη ιδιωτική κατοικία στις πόλεις όπου δεν
υπάρχει Κυβερνητική κατοικία – με πληρωμή ενοικίου 5,13% του βασικού μισθού του κατόχου της θέσης.
Σύμφωνα με τη Σημείωση 31(α) του Πρώτου Πίνακα Δελτία Δαπανών 2017 του περί Προϋπολογισμού Νόμου
του 2017 (Ν. 47(ΙΙ)/2016), το πιο πάνω ωφέλημα έχει καταργηθεί.
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 2015.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα έχουν ως εξής:
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Υπό την εποπτεία και έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών (ι) Ασκεί τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτόν δυνάμει διάφορων Νόμων και Κανονισμών και τα καθήκοντα που
.
είναι απαραίτητα για την ομαλή διοίκηση της Επαρχίας
(ιι) συντονίζει τις δραστηριότητες των κρατικών υπηρεσιών και των ημικρατικών και άλλων δημόσιων οργανισμών
στην Επαρχία που τοποθετείται και μεριμνά για την εξασφάλιση στενής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών
.
αυτών
(ιιι) συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή της Κυβερνητικής
Πολιτικής στην Επαρχία που τοποθετείται.
(β) Είναι υπεύθυνος για (ι) Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και ομαλή λειτουργία των Γραφείων της Επαρχιακής Διοίκησης που
.
προΐσταται
(ιι) την εποπτεία, καθοδήγηση και έλεγχο των Αρχών Τοπικής Διοίκησης στην Επαρχία του και την εξασφάλιση
.
αγαστής συνεργασίας μεταξύ τους και των κρατικών υπηρεσιών
(ιιι) την υποβολή εισηγήσεων σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαμόρφωση σωστής και
.
επιτυχούς πολιτικής για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Επαρχίας του
(ιν) τη λήψη, σε συνεργασία με τα Σώματα Ασφάλειας της Επαρχίας που τοποθετείται, όλων των μέτρων που είναι
αναγκαία για την ασφάλεια και την τήρηση του νόμου και της τάξεως στην Επαρχία του.
(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.
3. Απαιτούμενα προσόντα:
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή μέλος
Αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών και δεκαετής τουλάχιστον ευδόκιμη διοικητική πείρα σε
υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία.
(2) Καλή γνώση και ικανότητα εφαρμογής της σχετικής με τα καθήκοντα της θέσης Νομοθεσίας καθώς και της περί
Δημοσίων Υπαλλήλων Νομοθεσίας και Κανονισμών, Γενικών Διατάξεων, Δημοσιονομικών και Λογιστικών
Οδηγιών και Κανονισμών Αποθηκών.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, υπομονητικότητα
και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας και ικανότητα σύνταξης στις γλώσσες αυτές με
σαφήνεια και ταχύτητα.
Σημειώσεις:
(1)

(α)

(β)

Eνόψει 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.
Αναφορικά με τους υποψηφίους (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
.
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και
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.
(ii)
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Μετεκπαίδευση ή ειδική εκπαίδευση σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης ή Αναπτυξιακής Διοίκησης ή Τοπικής
Διοίκησης ή σε άλλο θέμα σχετιζόμενο με την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης διάρκειας ενός τουλάχιστον
ακαδημαϊκού έτους ή/και πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελούν πλεονέκτημα.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο,
ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2015, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας
εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 "Κανένας δε διορίζεται στη
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ
22670101), όχι αργότερα από τις 2 Μαΐου 2017. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών
των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων
βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας www.psc.gov.cy.
7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη
δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους
Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(5)

(Φ. 15.21.001.016.001.024.007)

Αριθμός 201
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση Εμπορικού
Συμβούλου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Τεχεράνη. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την
απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τις οποίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ακολουθώντας το σύνδεσμο:
(http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/dmlcirculars_gr/dmlcirculars_gr?OpenDocument).
1. Μισθοδοσία:
ος
Ο μηνιαίος ακάθαρτος μισθός της θέσης ανέρχεται στα €4.200. Επιπρόσθετα, θα καταβάλλεται 13 μισθός. Η
μισθοδοσία της θέσης καθορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Από την πιο πάνω μισθοδοσία ο υπάλληλος θα
καταβάλλει Κοινωνικές Ασφαλίσεις ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά, η οποία επιβάλλεται από την επιτόπια νομοθεσία.
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
I.
Προώθηση των εξαγωγών κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στο Ιράν.
II.
Ενασχόληση με θέματα προώθησης επενδύσεων από Ιράν προς Κύπρο (και αντιστρόφως).
III.
Προώθηση των εμπορικών συμφερόντων της Κύπρου στο Ιράν.
IV.
Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατεθούν.
3. Απαιτούμενα Προσόντα
I.
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό
των θεμάτων αυτών:
Μεσανατολικές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Νομικά,
Πολιτικές Επιστήμες, Πληροφορική, όλοι οι Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης.
(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
II.
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (προσκομίζοντας αποδεκτά τεκμήρια όπως αυτά
ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας,
http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/6F96A2FCC2E11F9AC2257BDC00311B38?OpenDocument).
III.
Μεταπτυχιακή πείρα σε δραστηριότητες σχετικές με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
IV.
Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και
ευθυκρισία.
V.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού
έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3(I) ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών θα
αποτελεί πλεονέκτημα.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ
Προσόντα

Μονάδες

Επεξηγήσεις

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από
σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε
ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην Παράγραφο 3(Ι)
της προκήρυξης ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών.

1

Μάστερ
Ανώτατο όριο 1 μονάδα για
οποιοδήποτε αριθμό
μεταπτυχιακών σχετικών

Βαθμολογείται ο πιο ψηλός τίτλος.

2

Διδακτορικό
Ανώτατο όριο 2 μονάδες για
οποιοδήποτε αριθμό
διδακτορικών

1-4

1 μονάδα για κάθε δώδεκα
συμπληρωμένους μήνες με
ανώτατο όριο τις 4 μονάδες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1

2

Μεταπτυχιακή πείρα σε δραστηριότητες σχετικές με τα
καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Βαρύτητα της πιο πάνω μοριοδότησης 60% επί της τελικής βαθμολογίας.
Οι προσοντούχοι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προφορική εξέταση θα βαθμολογηθούν με άριστα το 10. Η
προφορική εξέταση έχει βαρύτητα 40% επί της τελικής βαθμολογίας.
Σημειώσεις:
α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας (τελική βαθμολογία) υποψηφίων μετά από την προφορική εξέταση, θα γίνει κλήρωση
ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.
β) Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα καταρτιστεί, θα έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία
καταρτισμού του.
4. Επιλεξιμότητα
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στην Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο τηλέφωνο 22867123 ή 22867240.
6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcit.gov.cy). Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να
περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή
και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις
προηγούμενης σχετικής πείρας, κ.ά.). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη
επιστολή όχι αργότερα από τις 24/4/2017 στη διεύθυνση:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
Ανδρέα Αραούζου 6,
1421 Λευκωσία.
(Αρ. Φακ.: Υ.Ε.Ε.Β.Τ. 15.6.5.4Ε)
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Αριθμός 202
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΦΩΣ,
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Τίτλος:
Μεταπτυχιακός Συνεργάτης
Αρ. Θέσεων:
Δύο (2)
Κατηγορία:
(1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας:
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
Κωδικός Αίτησης: FOSS2017RA-03
Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ, του
Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων (μερικής ή πλήρους απασχόλησης)
Μεταπτυχιακού Συνεργάτη. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εργαστούν σε ερευνητικά προγράμματα του
Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από εξωτερική χρηματοδότηση.
Σημειώνεται ότι ένας (1) ανθρωπομήνας εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ισούται με 140
ώρες.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Οι Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες θα διεξάγουν έρευνα μέσα στα πλαίσια των αναγκών των ερευνητικών προγραμμάτων
του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στην ενσωμάτωση της Φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο δίκτυο.
Συγκεκριμένα, οι επιτυχόντες υποψήφιοι αναμένεται να έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:

Διεξαγωγή έρευνας στην ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών τεχνολογιών στο δίκτυο

Προσομοίωση και ανάλυση ηλεκτρικού δικτύου

Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία τεχνολογιών για «έξυπνα» δίκτυα και μικροδίκτυα

Ανάλυση δεδομένων

Συγγραφή άρθρων και δημοσίευση αποτελεσμάτων

Επίβλεψη ερευνητικών εργασιών τελειόφοιτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

Υποστήριξη στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων

Συνεισφορά στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και στην εκπαίδευση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου στην Ηλεκτρολογία με αντίστοιχο βαθμολογίας 2.1.


Η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου και η έφεσή του για έρευνα θεωρούνται βασικά προσόντα.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πείρα σε ερευνητικά προγράμματα στους πιο κάτω τομείς θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν:

Προσομοίωση και ανάλυση ηλεκτρικού δικτύου

Τεχνολογίες έξυπνων δικτύων και μικροδικτύων

Κατανεμημένη παραγωγή.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση των θέσεων (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) είναι με μονοετές συμβόλαιο σε ωριαία βάση, με
δυνατότητα ανανέωσης. Το κατώτατο όριο του ωριαίου κόστους εργοδότησης καθορίζεται σε €8,57 (που αντιστοιχεί σε
μηνιαίο μισθό €1.200 με βάση τις 140 ώρες εργασίας) και θα κυμανθεί μέχρι το ανώτατο όριο του ωριαίου κόστους
εργοδότησης σε €20,00 (που αντιστοιχεί σε μηνιαίο μισθό €2.800 με βάση τις 140 ώρες εργασίας), αναλόγως εμπειρίας
και προσόντων καθώς επίσης και των εργασιών του έργου. Από αυτό το ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδότη
και εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν
ου
προνοεί καταβολή 13 μισθού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Ιδανικά οι θέσεις θα πρέπει να συνδυαστούν με αίτηση για ένταξη στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και η ερευνητική εργασία που θα
διεξαχθεί ως μέρος του συμβολαίου, θα αποτελεί το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1.
Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2.
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3.
Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία.
4.
Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Η.
Γεωργίου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις geg@ucy.ac.cy και pafiti.elisavet@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα,
24 Απριλίου 2017. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται και ο κωδικός αίτησης (FOSS2017RA-03).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Δρα Γεώργιο Η. Γεωργίου,
τηλ. 22892272 ή email geg@ucy.ac.cy

245
Αριθμός 203
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 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 τελικό πίνακα των αιτητών σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους, για τις ανάγκες που πιθανόν
να προκύψουν σε Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους.
Στο πλαίσιο του εν λόγω Νόμου (Ν. 70(I)/2016), καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6, ο τελικός
πίνακας για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου. Στον πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι
πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και έχουν μοριοδοτηθεί για τα επιπρόσθετα προσόντα όπως αυτά
καθορίζονται στην προκήρυξη ημερομηνίας 3/2/2017.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

ΜΟΡΙΑ

1

Μαρία Κούσιου

848275

5

2

Μαρία Κ. Κυριάκου

834805

4

3

Χαράλαμπος Κωστέρης

832312

4

4

Μαρία Θεοφίλου

871862

3

5

Μικαέλλα Κόκκινου

998273

3

6

Βασιλική Τσολιά

962236

3

7

Ανθή Σωτηρίου

874095

3

8

Δέσποινα Χαραλάμπους

824730

3

9

Μαρία Ανδρέου

871247

3

10

Ελένη Άσπρου

1031836

3

11

Κριστίνα Παντελή

883014

3

12

Αντωνία Ελευθερίου

863519

3

13

Δέσποινα Θεμιστοκλέους

874342

3

14

Θεοδώρα Θεοδώρου

858181

3

15

Ανδρονίκη Σουλιέ

854700

3

16

Νατάσα Γεωργίου

991625

2.25

17

Κική Χατζηχαραλάμπους

867946

2

18

Μελίνα Νικόλ Κοιρανίδου

846992

2

19

Βάσος Παυλή

1031299

2

20

Φινιάνα Χρίστου

1027776

2

21

Ειρένα Αναστασίου

871620

1.825

22

Βασούλα Θεοφάνους

1025684

1.625

23

Ελένη Κιτέρη

1035474

1.5

24

’Ελλη Φωτοπούλου

1253983

1

25

Παύλος Γαβριηλίδης

821425

1

26

Χαρά Δημητρίου

886198

1

27

Ελένη Κάιζερ

895878

1

28

Κωνσταντίνα Ευέλθοντος

992099

1

29

Ιωάννα Καπετάνιου

863452

1

30

Μαρία Γεωργίου

850519

1

31

Αγνή Φωτίου

818595

1

32

Παναγιώτα Χατζηττοφή

857130

0

33

Ουρανία Χατζηκώστα

853824

0

34

Μαρία Κουγιουμτζιάν

876168

0

35

Βαλεντίνα Θεοδώρου

992844

0

36

Θέτιδα Χρίστου

999880

0

37

Άντρεα Μακρή

1021381

0

38

Μαρία Σύννου

983572

0

39

Μαρία Θέμη Κυριάκου

878221

0

246
40

Ελένη Παπαχρίστου

1023504

0

41

Παναγιώτης Κωνσταντίνου

880892

0

42

Παναγιώτα Παναγίδη

1018610

0

43

Μαρία Παπανδρέου

990235

0

44

Μιλίτσα Ιβάνοβα

645255857

0

45

Παναγιώτα Αντωνιάδου

976685

0

46

Ειρήνη Ιακώβου

857768

0

47

Ελένη Σαββίδου

872749

0

48

Μάρθα Μαυρομμάτη

1028180

0

49

Κωνσταντίνος Παπατρύφωνος

807856

0

50

Παναγιώτα Χαραλάμπους

985995

0

51

Χρυστάλλα Κασάπη

991208

0

52

Ελένη Κλέφτη

956199

0

53

Αναστάσης Τζιάμμου

828535

0

Αριθμός 204
ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Ενδοτμηματικές εξετάσεις σχετικά με τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο, τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και τους
κανονισμούς που τον πλαισιώνουν και τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο καθώς και τους Κανονισμούς, Διατάγματα
και Γνωστοποιήσεις, που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτών.
Στην εξέταση μπορούν να συμμετάσχουν:
A. Εξεταστές Τελωνείων για επικύρωση του διορισμού τους, ανέλιξη στην Κλίμακα Α7 και απόκτηση δικαιώματος
ης
προαγωγής στη θέση Εξεταστή Τελωνείων, 1 Τάξης.
B. Υπάλληλοι, οι οποίοι με βάση τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007
(Ν. Αρ. 38(ΙΙ)/2007) έχουν μετονομασθεί σε Τελωνειακούς Λειτουργούς.
Γ. Τελωνειακοί Λειτουργοί
Δ. Βοηθοί Τελωνείων για ανέλιξη στην κλίμακα Α7.
η
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Αρχιτελωνείο την 24 Μαΐου 2017 και ώρα 9.00 – 12.00.
Οι εξεταζόμενοι μπορούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης να συμβουλεύονται τους Νόμους, τους Κανονισμούς, τα
Διατάγματα και τις Γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.
Αιτήσεις από μέρους των υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων όχι πιο αργά
από τις 21 Απριλίου 2017.

____________________________________________________________________________________________________________
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

