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Aριθμός 11 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αναφορικά με τη γνωστοποίηση  με αριθμό 10 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα  της Δημοκρατίας της 
10ης Ιανουαρίου 2018, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβε τα 
καθήκοντα του λειτουργήματός του στις 11 Ιανουαρίου 2018 και από την ημέρα αυτή ο κ. Αδάμος Αδάμου έπαυσε να 
ασκεί το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Aριθμός 12 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 

Ο κ. Σοφοκλής Ιουλιανού, μόνιμος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
και Προσωπικού, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης, Βουλή των 
Αντιπροσώπων, από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

 (Π.Φ. 31881) 

Η κ. Μαρία Αγρότου, μόνιμη Πρώτη Στενογράφος Βουλής, Βουλή των Αντιπροσώπων, προάγεται στη μόνιμη θέση 
Ανώτερης Πρώτης Στενογράφου Βουλής, Βουλή των Αντιπροσώπων, από τις 15 Δεκεμβρίου 2017. 

 (Π.Φ. 23348) 



 

Η κ. Μαρία Αχιλλέως, μόνιμη Στενογράφος Βουλής, Βουλή των Αντιπροσώπων, προάγεται στη μόνιμη θέση 
Ανώτερης Στενογράφου Βουλής, Βουλή των Αντιπροσώπων, από τις 15 Δεκεμβρίου 2017. 

 (Π.Φ. 27205) 

Οι πιο κάτω μόνιμοι Γεωλογικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξης, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, προάγονται στη μόνιμη 
θέση Ανώτερου Γεωλογικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, από τις 15 Νοεμβρίου 2017: 

Ευθύμιος Τσιολάκης (Π.Φ. 28647) 
Κλεόπας Χατζηχαραλάμπους (Π.Φ. 29260) 

Οι πιο κάτω μόνιμοι Τεχνικοί, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, προάγονται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Τεχνικού, 
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, από τις 15 Νοεμβρίου 2017: 

Μάριος Π. Φαρμακάς (Π.Φ. 24433) 
Πάρις Ιωσήφ (Π.Φ. 28621) 
Ιωσηφίνα Ιωσήφ-Στυλιανού (Π.Φ. 28650) 

Ο κ. Ιωάννης Χατζηγιάγκου, μόνιμος Βοηθός Αρχιεπιστάτης Διατρήσεων, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 
προάγεται στη μόνιμη θέση Αρχιεπιστάτη Διατρήσεων, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, από τις 15 Νοεμβρίου 2017. 

 (Π.Φ. 25550) 

Αριθμός 13 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Η κ. Στάλω Τάντα-Αριστείδου, μόνιμος Ανώτερος Πρώτος Λειτουργός Τεχνικού Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία, 
διορίζεται ως Αναπληρώτρια Διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της 
θέσης της, από τις 22 Δεκεμβρίου 2017 και μέχρι την κανονική πλήρωση της θέσης. 

 (Π.Φ. 24213) 

Aριθμός 14 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

Ο κ. Ανδρέας Δημοσθένους, μόνιμος Λειτουργός Εργασίας Α΄, Τμήμα Εργασίας, αποσπάται στη Διοίκηση του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 
47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Δεκεμβρίου 2017 μέχρι τις 13 
Ιανουαρίου 2019. 

 (Π.Φ. 31722) 

Aριθμός 15 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 

Η απόσπαση της κ. Μαίρης Σάββα, μόνιμου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων, 
για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, ανανεώνεται από τις 16 Ιανουαρίου 2018 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018. 

 (Π.Φ. 33348) 

Η απόσπαση της κ. Μαίρης Κορομία, μόνιμου Λειτουργού Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (Τομέας Εκδόσεων), 
Βουλή των Αντιπροσώπων, για ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών στη Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας), δυνάμει του άρθρου 47(1)(δ) των περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, ανανεώνεται μέχρι τις 14 Ιουνίου 2018. 

 (Π.Φ. 33423) 

Η απόσπαση του κ. Ηλία Γ. Ποτσίδη, μόνιμου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 
στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 
1990 έως (Αρ. 3) του 2017, ανανεώνεται από τις 30 Ιανουαρίου 2018 μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2019. 

 (Π.Φ. 30539) 

Η απόσπαση του κ. Ζήνωνα Δ. Κληρίδη, μόνιμου Λειτουργού Παραγωγικότητας Α΄, Κέντρο Παραγωγικότητας, για 
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μονάδα 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου), δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 
(Αρ. 3) του 2017, ανανεώνεται από τις 7 Ιανουαρίου 2018 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2020. 

 (Π.Φ. 31829) 

 Η απόσπαση του κ. Γεώργιου Καλλιγά, μόνιμου Διοικητικού Λειτουργού, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Γενικό 
Προξενείο της Δημοκρατίας στην Αικατερινούπολη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, ανανεώνεται μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2018. 

 (Π.Φ. 31512) 
Aριθμός 16 

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 

Ο κ. Σάββας Σκουρής, μόνιμος Μετεωρολογικός Βοηθός, 1ης Τάξης, Τμήμα Μετεωρολογίας, αφυπηρέτησε από τη 
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 
2017, από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

 (Π.Φ. 21250) 
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Ο κ. Κωνσταντίνος Ξήχειλος, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των 
περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

 (Π.Φ. 19557) 

Η κ. Κρινούλα Αχιλλέως-Ξενίδου, μόνιμος Πρώτος Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 
έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 31 Δεκεμβρίου 2017. 

 (Π.Φ. 20664) 

Ο κ. Δημήτρης Τίτας, μόνιμος Επιθεωρητής Εργασίας (Ηλεκτρολογίας), Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 
έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 10 Δεκεμβρίου 2017. 

 (Π.Φ. 33807) 

H κ. Έλενα Κωνσταντίνου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

 (Π.Φ. 21101) 

Ο κ. Ανδρέας Γεωργιάδης, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

 (Π.Φ. 22337) 

H κ. Λουΐζα Τσαρούχη, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από τη 
δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 
2017, από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

  (Π.Φ.15744) 

Ο κ. Χριστάκης Χαραλάμπους, μόνιμος Ταχυδρομικός Διανομέας, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε 
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) 
του 2017, από την 1η Ιανουαρίου 2018. 

 (Π.Φ. 26907) 

  

 
Αριθμός 17 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης 
Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων  Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016                         
(Ν. 70(Ι)/2016), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου 
χρόνου στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2018 – 
30/6/2019: 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Α)  ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΚΛ. Α2). 

Απαιτούμενα Προσόντα 

1)    Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

2) Πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή κάτοχος πιστοποιητικού 
άλλου συναφούς προγράμματος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους. 

3) Η οδήγηση ασθενοφόρων οχημάτων επιτρέπεται από οδηγούς που κατέχουν άδεια κατηγορίας ΙΑ (που 
εκδόθηκε πριν τις 19/1/2013). Επιτρέπεται επίσης για οδηγούς που κατέχουν άδεια οδήγησης για κατηγορία C1 
ή και άλλης κατηγορίας νοουμένου ότι καλύπτει το μικτό βάρος του οδηγούμενου οχήματος (3500kg-4500kg). 

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

5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

1.  Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας 
σε 24ωρη βάση, είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

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

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

4.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν 
από το Υπουργείο Υγείας, ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στα Έντυπα. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται 
κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών 
απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή 
πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κ.ά.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων, Αιγαίου 46, 1

ος
 όροφος, 2303 

Λακατάμια, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. με 5:00 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή 
όχι αργότερα από τις 26 Ιανουαρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 
22887171. 

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018- 30/6/2019 

ΘΕΣΗ: Διασώστες / Πλήρωμα Ασθενοφόρων (Κλ. Α2) 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑ                 
1) Προέδρου 

ΜΟΡΙΑ 

2) Μέλους 
Υ.Υ. 

ΜΟΡΙΑ               
3) Μέλους 
Ι.Υ&Υ.Δ.Υ. 

Πτυχίο Πανεπιστημίου Διασώστες/ 
Πλήρωμα Ασθενοφόρων 

3     

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Ενδιάμεσης Υποστήριξης ζωής 
(ILS) 

 

1 

    

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Διαχείρισης Μαζικών Καταστροφών 
(Disaster Management) 

 

1 

    

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης 
Πολυτραυματία (PHTLS) 

 

1 

    

Προηγούμενη εμπειρία στη  θέση 
που υποβάλλεται η  αίτηση μετά  
την απόκτηση του πιστοποιητικού 
προγράμματος κατάρτισης 
«Διασώστες – Πλήρωμα 
Ασθενοφόρων» ή πιστοποιητικού 
άλλου συναφούς προγράμματος, 
διάρκειας ενός τουλάχιστον 
ακαδημαϊκού έτους ή πτυχίου 
(αποδεδειγμένη με κοινωνικές 
ασφαλίσεις και βεβαίωση από 
εργοδότη) 

 

0,25-7,5 

0,25 μονάδα για 
κάθε έξι 
συμπληρω-
μένους μήνες με 
ανώτατο όριο τα 
δεκαπέντε χρόνια 

   

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη: 

1. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος (οπού αυτό είναι εφικτό). 

2. Oι ώρες πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης του πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – 
Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή πιστοποιητικού άλλου συναφούς προγράμματος, διάρκειας ενός τουλάχιστον 
ακαδημαϊκού έτους. 

3. Η ημερομηνία γεννήσεως. 

Σημ.:  Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί και για σκοπούς απόκτησης του Πιστοποι-
ητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή άλλου συναφούς προγράμματος 
ή πτυχίου. 

Η εργασιακή πείρα μοριοδοτείται μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης 
«Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή άλλου συναφούς προγράμματος ή πτυχίου. 

Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 
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Αριθμός 18 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών 
θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω αυτοματοποιημένου 
εργαλείου, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018, ώρα 24:00. Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες 
σχετικά με την υποβολή αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της ΚΤΚ, στη διεύθυνση: 

 https://www.centralbank.cy/el/the-bank/employment 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ 

 ΤΑΞΗΣ 

Συστήματα Πληροφορικής-Εποπτεία (ΛΣΠΕ) 

Καθήκοντα και Ευθύνες:  

 Καταρτισμός προγραμμάτων ελέγχου και διεξαγωγή ελέγχου συστημάτων πληροφορικής. 

 Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών. 

 Σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για χάραξη πολιτικής. 

 Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές 
και ομάδες εργασίας. 

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα: 

 Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στην Επιστήμη της Πληροφορικής. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Επιστήμη της Πληροφορικής ή επαγγελματικός τίτλος CISSP, CISA ή CISM και 
κατάλληλη πείρα τουλάχιστο δύο ετών σε θέματα ελέγχου συστημάτων πληροφορικής χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων 

      Είτε 

      Διδακτορικός τίτλος στην Επιστήμη της Πληροφορικής. 

 Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 

Γενικές Πληροφορίες: 

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353. 

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο. 

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές.  Τα άτομα που θα 
προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.  

Υποβολή Αιτήσεων:  

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις  25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 
24:00.  

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των 
πληροφοριών που θα υποβληθούν. 

Η επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. 
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και 
διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων 
ύστερα από γραπτό αίτημα. 

Προϋποθέσεις:  

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται 
αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.  

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν- 

(α)    Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους, 

(β)  συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει 
απαλλαγεί νόμιμα 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)  δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

Αξιολόγηση Υποψηφίων:  

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική 
εξέταση. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

Διαχείρισης Κινδύνων – Εποπτεία (ΛΔΚΕ) 

Καθήκοντα και Ευθύνες:  

 Ανάπτυξη εποπτικών μοντέλων. 

 Αξιολόγηση εργαλείων για τον εντοπισμό, αποτίμηση και διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. 

 Υποστήριξη της ανάπτυξης, εφαρμογής και τήρησης των κατάλληλων υποδειγμάτων και μεθοδολογιών 
επιμέτρησης και αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου. 

 Παροχή υποστήριξης στο σχεδιασμό και τη διενέργεια ασκήσεων προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων και 
επιμέλεια θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν διαχείριση κινδύνων. 

 Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών. 

 Ανάλυση οικονομικών και άλλων στοιχείων. 

 Σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για χάραξη πολιτικής. 

 Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε 
επιτροπές και ομάδες εργασίας. 

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα: 

 Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά (Banking) ή Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ή Λογιστική ή Μαθηματικά/Στατιστική. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στα Χρηματοοικονομικά ή Διαχείριση Κινδύνων ή Χρηματοοικονομική Μηχανική ή 
Μαθηματικά/Στατιστική με κατεύθυνση τα Χρηματοοικονομικά, και κατάλληλη πείρα σε θέματα διαχείρισης 
κινδύνων διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών, 

       Είτε  

Διδακτορικός τίτλος στα Χρηματοοικονομικά ή Διαχείριση Κινδύνων ή Χρηματοοικονομική Μηχανική ή 
Μαθηματικά/Στατιστική με κατεύθυνση τα Χρηματοοικονομικά. 

 Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 

Επιπρόσθετα Προσόντα: 

 Επαγγελματικός τίτλος CFA ή PRM ή FRM θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

Γενικές Πληροφορίες: 

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353. 

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο. 

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές.  Τα άτομα που θα 
προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.  

Υποβολή Αιτήσεων:  

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις  25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 
24:00.  

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των 
πληροφοριών που θα υποβληθούν. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. 
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτών έχει δικαίωμα πρόσβασης και 
διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων 
ύστερα από γραπτό αίτημα. 

Προϋποθέσεις:  

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται 
αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.  

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν- 

(α)  Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους, 

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει 
απαλλαγεί νόμιμα 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) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

Αξιολόγηση Υποψηφίων:  

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική 
εξέταση. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

Παρεμπόδισης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΛΠΞΠΧ&ΧΤ) 

Καθήκοντα και Ευθύνες:  

 Επιθεώρηση και έλεγχος αδειοδοτημένων ιδρυμάτων σε σχέση με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου 
χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  

 Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών σε σχέση με το ίδιο αντικείμενο.  

 Εφαρμογή σχετικών Κανονισμών, Οδηγιών και Κατευθυντήριων Γραμμών. 

 Σύνταξη προσχεδίων οδηγιών και εγκυκλίων.  

 Σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για χάραξη πολιτικής.  

 Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε 
επιτροπές και ομάδες εργασίας. 

 Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα: 

 Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά (Banking) ή στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων.  

 Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Νομικά  ή 
μέλος σώματος επαγγελματιών Λογιστών που να είναι αποδεκτό από το ΣΕΛΚ και κατάλληλη πείρα δύο ετών 
σε θέματα που αφορούν παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
Σε περίπτωση κατοχής τίτλου που είναι αποδεκτός από το ΣΕΛΚ η απαιτούμενη πείρα μειώνεται στο ένα έτος 
Είτε  

Διδακτορικός τίτλος σε κατάλληλο θέμα. 

 Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 

Επιπρόσθετα Προσόντα: 

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν πλεονέκτημα: 

 Επαγγελματικό προσόν σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος ή χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας (π.χ. Certificate Anti Money Laundering Specialist (CAMS), International Compliance Association 
(ICA)).  

Γενικές Πληροφορίες: 

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353. 

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο. 

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές.  Τα άτομα που θα 
προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.  

Υποβολή Αιτήσεων:  

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις  25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 
24:00.  

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των 
πληροφοριών που θα υποβληθούν. 

Η επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. 
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και 
διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων 
ύστερα από γραπτό αίτημα. 

Προϋποθέσεις:  

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται 
αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.  

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν- 

(α)    Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους, 

(β)  συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει 
απαλλαγεί νόμιμα 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)  δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

Αξιολόγηση Υποψηφίων:  

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική 
εξέταση. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

Εξυγίανσης – Αναλυτής (ΛΕΞΑ) 

Καθήκοντα και Ευθύνες:  

 Ανάλυση οικονομικών και άλλων στοιχείων των πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιρειών. 

 Σύνταξη και επικαιροποίηση σχεδίων εξυγίανσης, εκθέσεων και σημειωμάτων. 

 Αξιολόγηση δυνατότητας εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιρειών. 

 Διενέργεια προσωρινής αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επενδυτικών εταιρειών. 

 Παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης. 

 Σύνταξη προσχεδίων οδηγιών και εγκυκλίων. 

 Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε 
επιτροπές και ομάδες εργασίας. 

 Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα: 

 Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στα Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή 
Μαθηματικά. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή 
Μαθηματικά ή μέλος σώματος επαγγελματιών Λογιστών που να είναι αποδεκτό από το ΣΕΛΚ και κατάλληλη 
πείρα τουλάχιστον δύο ετών σε θέματα εξυγίανσης ή διαχείρισης και πρόληψης κρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων. 
Σε περίπτωση κατοχής τίτλου που είναι αποδεκτός από το ΣΕΛΚ η απαιτούμενη πείρα μειώνεται στο ένα έτος  

        Είτε 

Διδακτορικός τίτλος σε κατάλληλο θέμα. 

       Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 

Γενικές Πληροφορίες: 

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353. 

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο. 

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα 
προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.  

Υποβολή Αιτήσεων:  

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 
24:00.  

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των 
πληροφοριών που θα υποβληθούν. 

Η επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. 
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και 
διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων 
ύστερα από γραπτό αίτημα. 

Προϋποθέσεις:  

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται 
αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.  

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν- 

(α)    Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους, 

(β)  συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει  
απαλλαγεί νόμιμα 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)  δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

Αξιολόγηση Υποψηφίων:  

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική 
εξέταση. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

Ρύθμισης Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων (ΛΡΕΙ) 

Καθήκοντα και Ευθύνες: 

 Εποπτεία και ρύθμιση πιστωτικών και άλλων εποπτευόμενων ιδρυμάτων. 

 Διεξαγωγή εξειδικευμένων ελέγχων. 

 Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών. 

 Ανάλυση οικονομικών και άλλων στοιχείων. 

 Σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για χάραξη πολιτικής. 

 Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε 
επιτροπές και ομάδες εργασίας. 

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα: 

 Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Λογιστικά ή Τραπεζικά (Banking) ή 
Διοίκηση Επιχειρήσεων ή  Μαθηματικά ή Στατιστική. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή Λογιστικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή 
Μαθηματικά ή Στατιστική ή Νομικά ή στην Επιστήμη της Πληροφορικής ή μέλος σώματος επαγγελματιών 
Λογιστών που να είναι αποδεκτό από το ΣΕΛΚ και κατάλληλη πείρα δύο ετών τουλάχιστον σε θέματα εποπτείας 
ή ελέγχου χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ή αναδιάρθρωσης δανείων ή καταπολέμησης παράνομου χρήματος 
ή ανάπτυξης και επεξεργασίας οικονομικών/τραπεζικών μοντέλων. Σε περίπτωση κατοχής τίτλου που είναι 
αποδεκτός από το ΣΕΛΚ η απαιτούμενη πείρα μειώνεται στο ένα έτος 

       Είτε 

Διδακτορικός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στα 
Μαθηματικά ή στην Επιστήμη της Πληροφορικής. 

 Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.  

Γενικές Πληροφορίες: 

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353. 

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο. 

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές.  Τα άτομα που θα 
προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.  

Υποβολή Αιτήσεων:  

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 
24:00.  

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των 
πληροφοριών που θα υποβληθούν. 

Η επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. 
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και 
διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων 
ύστερα από γραπτό αίτημα. 

Προϋποθέσεις:  

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται 
αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.  

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν- 

(α)    Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους, 

(β)  συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει 
απαλλαγεί νόμιμα 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)   δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

Αξιολόγηση Υποψηφίων:  

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική 
εξέταση. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

Υποδομής Πληροφορικής (ΛΥΠΠ) 

Καθήκοντα και Ευθύνες:  

 Μελέτη, σχεδιασμός και διαχείριση υποδομής πληροφορικής. 

 Διαχείριση και καθοδήγηση ομάδας έργου για μελέτη και σχεδιασμό υποδομής πληροφορικής. 

 Καθορισμός αναγκών για εισαγωγή, αναβάθμιση και αντικατάσταση τεχνολογίας. 

 Διαχείριση συστημάτων ασφαλείας.  

 Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε 
επιτροπές και ομάδες εργασίας. 

 Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα: 

 Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στην επιστήμη της Πληροφορικής. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Επιστήμη της Πληροφορικής και κατάλληλη πείρα διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών 
σε θέματα υποδομής πληροφορικής, όπως λειτουργικά συστήματα Windows και Unix, δίκτυα, βάσεις 
δεδομένων και ασφάλεια συστημάτων   

       Είτε  

      Διδακτορικός τίτλος στην Επιστήμη της Πληροφορικής 

 Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 

Επιπρόσθετα Προσόντα:  

 Συναφή επαγγελματικά προσόντα από κατασκευαστές λογισμικού και εξοπλισμού όπως π.χ. Microsoft, Oracle, 
Cisco, IBM, Dell, Symantec, McAfee, Checkpoint, Computer Associates κτλ. θα θεωρηθούν πλεονέκτημα. 

Γενικές Πληροφορίες: 

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353. 
Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο. 
Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα προσληφθούν 
δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ. 

Υποβολή Αιτήσεων:  

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 
24:00. 

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των 
πληροφοριών που θα υποβληθούν. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτητών είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. 
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και 
διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων 
ύστερα από γραπτό αίτημα. 

Προϋποθέσεις:  

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται 
αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά. 

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν- 

(α)    Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους, 

(β)  συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει 
απαλλαγεί νόμιμα 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)  δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό  
παράπτωμα. 

Αξιολόγηση Υποψηφίων:  

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική 
εξέταση. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

Οικονομολόγος (ΛΟΙΚ) 

Καθήκοντα και ευθύνες:  

 Σε βάθος ανάλυση και παρακολούθηση τομέα ή τομέων της Κυπριακής Οικονομίας, της ζώνης του ευρώ ή/και 
άλλων οικονομιών. 

 Καταρτισμός προβλέψεων και ανάλυση μακροοικονομικών και νομισματικών μεγεθών. 

 Σύνταξη σημειωμάτων, μελετών και δοκιμίων εργασίας. 

 Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε 
επιτροπές και ομάδες εργασίας. 

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα: 

 Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή τίτλος στα Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Στατιστική ή Μαθηματικά. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά και κατάλληλη πείρα διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών 
σε θέματα που άπτονται της Κυπριακής Οικονομίας ή/και της ζώνης του ευρώ)  

       Είτε  

       Διδακτορικός τίτλος στα συγκεκριμένα θέματα. 

 Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

Επιπρόσθετα Προσόντα: 

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν πλεονέκτημα: 

 Άριστη γνώση της Κυπριακής Οικονομίας 

 Πολύ καλή γνώση σε γλώσσες προγραμματισμού (πχ R, Matlab) ή/και στατιστικά πακέτα (πχ STATA, EVIEWS). 

 Πολύ καλή γνώση σε προγράμματα που αφορούν βάσεις δεδομένων όπως SAS ή/και Advanced Excel 

Γενικές Πληροφορίες: 

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353. 

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο. 

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα 
προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ. 

Υποβολή Aιτήσεων:  

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 
24:00. 

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες  κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των 
πληροφοριών που θα υποβληθούν. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. 
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και 
διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων 
ύστερα από γραπτό αίτημα. 

Προϋποθέσεις:  

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται 
αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά. 

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν- 

(α)  Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους, 

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει 
απαλλαγεί νόμιμα 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) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

Αξιολόγηση υποψηφίων:  

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική 
εξέταση. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

Λογιστής (ΛΛΟΓ) 

Καθήκοντα και Ευθύνες:  

 Σύνταξη ή/ και επιμέλεια εσωτερικών σημειωμάτων, εκθέσεων, διαδικασιών και επιστολών. 

 Διεξαγωγή μελετών και ερευνών. 

 Ανάλυση οικονομικών και άλλων στοιχείων και υποβολή εισηγήσεων/εκθέσεων για τη χάραξη πολιτικής. 

 Οργάνωση και παρακολούθηση λογιστικών εργασιών 

 Κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών και έργων. 

 Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε 
επιτροπές και ομάδες εργασίας. 

 Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα: 

 Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στα Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά (Banking) ή στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ή Λογιστική. 

 Μέλος σώματος επαγγελματιών Λογιστών που να είναι αποδεκτό από το ΣΕΛΚ και πείρα σχετική με τα 
καθήκοντα της θέσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους                            

Είτε Διδακτορικός τίτλος στη Λογιστική. 

 Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 

Επιπρόσθετα Προσόντα: 

    Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν πλεονέκτημα  

 Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά (Banking) ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή 
Λογιστική. 

Γενικές Πληροφορίες: 

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353.  
      Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο. 

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα 
προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ. 

Υποβολή Αιτήσεων:  

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 
και ώρα 24:00. 

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των 
πληροφοριών που θα υποβληθούν. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. 
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτητής έχει δικαίωμα πρόσβασης και 
διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων 
ύστερα από γραπτό αίτημα. 

Προϋποθέσεις:  

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται 
αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά. 

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν- 

(α)  Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους, 

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει 
απαλλαγεί νόμιμα 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) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

Αξιολόγηση Υποψηφίων:  

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική 
εξέταση. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ 

Διασφάλισης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΛΔΧΣ) 

Καθήκοντα και Ευθύνες:  

 Παρακολούθηση και ανάλυση εξελίξεων στο εσωτερικό και εξωτερικό χρηματοοικονομικό σύστημα/μακρο-
οικονομικό περιβάλλον.  

 Αναγνώριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από όλο το φάσμα του 
χρηματοοικονομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών και επενδυτικών οργανισμών. 

 Διεξαγωγή προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων αξιολόγησης συστημικού κινδύνου. 

 Διενέργεια μελετών για την επιλογή, οριοθέτηση, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εργαλείων μακροπρο-
ληπτικής πολιτικής. 

 Σύνταξη εκθέσεων και σημειωμάτων. 

 Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές 
και ομάδες εργασίας.  

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα: 

 Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή Μαθηματικά ή Λογιστική ή 
Αναλογιστική.  

 Μεταπτυχιακός τίτλος σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά ή Λογιστική ή Μαθηματικά ή Αναλογιστική 
ή μέλος σώματος επαγγελματιών Λογιστών που είναι αποδεκτό από το ΣΕΛΚ ή μέλος σε επαγγελματικό σώμα 
αναλογιστών και κατάλληλη πείρα διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών στο χρηματοοικονομικό τομέα. 

Σε περίπτωση κατοχής τίτλου που είναι αποδεκτός από το ΣΕΛΚ η απαιτούμενη πείρα μειώνεται στο ένα έτος 

Είτε 

Διδακτορικός τίτλος σε κατάλληλο θέμα. 

 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.  

Επιπρόσθετα Προσόντα: 

    Πολύ καλή γνώση στατιστικών ή/και οικονομετρικών μεθόδων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.  

Γενικές Πληροφορίες: 

Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις, θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.401Χ1.622(16)-50.353. 

Επιπλέον του βασικού μισθού καταβάλλεται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στο Δημόσιο. 

Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα 
προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.  

Υποβολή Αιτήσεων:  

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 
24:00.  

Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτούντες κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των 
πληροφοριών που θα υποβληθούν. 

Η επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων των αιτούντων είναι απαραίτητη για την εξέταση των αιτήσεων. 
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών  δεδομένων που θα καταγραφούν στην αίτηση εργοδότησης είναι η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί)  κάθε αιτών έχει δικαίωμα πρόσβασης και 
διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων 
ύστερα από γραπτό αίτημα. 

Προϋποθέσεις: 

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται 
αναλυτικά στη κάθε θέση ξεχωριστά.  

Επιπρόσθετα, κανένας υπάλληλος δεν διορίζεται στην Τράπεζα, εκτός αν- 

(α)    Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους, 

(β)  συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει 
απαλλαγεί νόμιμα 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)  δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Τράπεζα για πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

Αξιολόγηση Yποψηφίων:  

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μία ή περισσότερες αξιολογήσεις που θα περιλαμβάνουν γραπτή και προφορική 
εξέταση. 
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Αριθμός 19 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ                                                               
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  

ΘΕΣH ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

      Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 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 προκαταρτικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για την ανάγκη για 
απασχόληση ενός Αρχιτέκτονα (Κλ. Α9) στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, για μέγιστη περίοδο μέχρι την  31η Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι ολοκλήρωσης της ανάγκης. Η απασχόληση αφορά 
χρηματοδοτούμενη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Η 
σχετική δαπάνη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα υπό αναφορά Ταμεία. 

      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 22776272, όχι αργότερα από τις 29 Ιανουαρίου 2018. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22800123).     

Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:  

-  Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν 
μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη ημερομηνίας 29 
Σεπτεμβρίου 2017.  

-  Για τον καθορισμό προτεραιότητας, στις περιπτώσεις αιτητών που ισοψηφούν, λήφθηκε υπόψη η πείρα σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα και σε συνέχεια η γενική πείρα σε σχέση με τη θέση με βάση τη σχετική σημείωση στην 
προκήρυξη.  

-    Σύνολο μονάδων μηδέν (0) σημαίνει ότι ο αιτητής κατείχε μόνο τα απαιτούμενα προσόντα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 

Α/Α ΑΔΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 751490 12 

2 796378 10 

3 750294 10 

4 799068 7 

5 778482 7 

6 587934 7 

7 830915 7 

8 840057 7 

9 806772 7 

10 811251 7 

11 Ρ878671 7 

12 844808 7 

13 832781 7 

14 890552 6 

15 996236 5 

16 997856 4 

17 886758 3 

18 993815 2 

19 1015655 1 

20 891137 1 

21 1015033 0 
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Αριθμός 20 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

      Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης 
της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 
του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τους προκαταρκτικούς καταλόγους των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες για 
απασχόληση πέντε Πολιτικών Μηχανικών (Κλ. Α9). Οι ανάγκες αφορούν τρεις Πολιτικούς Μηχανικούς στη Διεύθυνση 
Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ένα Πολιτικό Μηχανικό στο Τμήμα Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ένα Πολιτικό Μηχανικό στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, για μέγιστη περίοδο μέχρι την  31η Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι ολοκλήρωσης της ανάγκης. Η 
απασχόληση αφορά χρηματοδοτούμενη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων. Η σχετική δαπάνη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα υπό αναφορά Ταμεία. 

      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 22776272, όχι αργότερα από τις 29 Ιανουαρίου 2018. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22800123). 

Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:  

-  Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν 
μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη ημερομηνίας 29 
Σεπτεμβρίου 2017.  

-  Για τον καθορισμό προτεραιότητας, στις περιπτώσεις αιτητών που ισοψηφούν, λήφθηκε υπόψη η πείρα σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα και σε συνέχεια η γενική πείρα σε σχέση με τη θέση με βάση τη σχετική σημείωση 
στην προκήρυξη.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Α/Α ΑΔΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 751537 13 

2 882304 13 

3 874300 13 

4 565135 7 

5 624005 7 

6 Χ058021 7 

7 699323 7 

8 700191 7 

9 738336 7 

10 779212 7 

11 688514 7 

12 739451 7 

13 AN482052 7 

14 813585 7 

15 867355 7 

16 1165046 7 

17 797026 7 

18 812280 7 

19 810214 7 

20 833887 7 
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21 748444 7 

22 858209 7 

23 815497 7 

24 816925 7 

25 799908 7 

26 738248 7 

27 829865 7 

28 898528 7 

29 ΑΕ139267 7 

30 811540 7 

31 864749 7 

32 874799 7 

33 895784 7 

34 878667 7 

35 897198 7 

36 885311 7 

37 1011829 7 

38 868133 7 

39 995753 7 

40 ΑΗ781786 7 

41 810316 7 

42 ΑΖ045025 7 

43 778019 7 

44 895926 7 

45 895656 7 

46 814830 7 

47 786401 7 

48 103350 7 

49 878468 7 

50 878467 7 

51 885302 7 

52 874023 7 

53 883376 7 

54 944043 7 

55 956529 7 

56 1031418 7 

57 826894 7 

58 891115 7 

59 1014863 7 

60 Χ846262 7 
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61 884371 7 

62 1038445 7 

63 865580 7 

64 868376 7 

65 894123 7 

66 Χ286627 7 

67 885595 7 

68 863597 7 

69 1026146 7 

70 998537 7 

71 8909821 7 

72 1042036 7 

73 1068424 7 

74 995590 7 

75 994262 7 

76 994205 7 

77 705365 6 

78 666898 6 

79 712334 6 

80 1097799 6 

81 770378 6 

82 776901 6 

83 895063 6 

84 798215 6 

85 835913 6 

86 977256 6 

87 1046883 6 

88 886925 6 

89 859796 6 

90 869440 6 

91 1030637 6 

92 892298 6 

93 985424 6 

94 995921 6 

95 963316 6 

96 854409 6 

97 104331 6 

98 898104 6 

99 996500 6 

100 941707 6 
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101 1029537 5 

102 834211 5 

103 1024473 5 

104 974078 5 

105 1021993 5 

106 976950 5 

107 894416 5 

108 957918 5 

109 1023018 5 

110 971209 5 

111 988126 5 

112 889585 5 

113 863392 4 

114 945086 4 

115 814148 4 

116 1024474 4 

117 ΑΕ320044 4 

118 887047 4 

119 804804 4 

120 976186 3 

121 1022605 3 

122 973616 3 

123 994272 3 

124 942070 3 

125 990571 2 

126 885801 2 

127 971049 2 

128 970615 2 

129 939886 2 

130 814361 1 

131 852632 1 

132 860539 1 

133 1310314 1 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ                           
Ν. 146(Ι)/2009 

Α/Α ΑΔΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 711929 7 
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Αριθμός 21 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ   

      Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 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 προκαταρτικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες για 
απασχόληση πέντε Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη Συγκοινωνιολογία (Κλ. Α9) στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για μέγιστη περίοδο μέχρι την  31η Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι 
ολοκλήρωσης της ανάγκης. Η απασχόληση αφορά χρηματοδοτούμενη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια 
των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Η σχετική δαπάνη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα υπό αναφορά 
Ταμεία. 

      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 22776272, όχι αργότερα από τις 29 Ιανουαρίου 2018. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22800123). 

Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:  

-  Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν 
μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη ημερομηνίας 29 
Σεπτεμβρίου 2017.  

-  Για τον καθορισμό προτεραιότητας, στις περιπτώσεις αιτητών που ισοψηφούν, λήφθηκε υπόψη η πείρα σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα και σε συνέχεια η γενική πείρα σε σχέση με τη θέση με βάση τη σχετική σημείωση στην 
προκήρυξη.  

-     Σύνολο μονάδων μηδέν (0) σημαίνει ότι ο αιτητής κατείχε μόνο τα απαιτούμενα προσόντα.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 

Α/Α ΑΔΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 894416 5 

2 988126 4 

3 894123 4 

4 885302 4 

5 942024 4 

6 1014863 3 

7 ΑΗ781786 3 

8 969273 2 

9 963316 2 

10 1023018 1 

11 878468 1 

12 878467 1 

13 898104 1 

14 1165043 1 

15 890982 0 
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Αριθμός 22 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

      Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 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 προκαταρτικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες για 
απασχόληση τεσσάρων Τεχνικών (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)). Οι ανάγκες αφορούν δύο Τεχνικούς στο Τμήμα Δημοσίων 
Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και δύο Τεχνικούς στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, για μέγιστη περίοδο μέχρι την  31η Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι ολοκλήρωσης της ανάγκης. Η 
απασχόληση αφορά χρηματοδοτούμενη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων. Η σχετική δαπάνη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα υπό αναφορά Ταμεία. 

      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 22776272, όχι αργότερα από τις 29 Ιανουαρίου 2018. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22800123). 

Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:  

-  Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν 
μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη ημερομηνίας 29 
Σεπτεμβρίου 2017.  

-  Για τον καθορισμό προτεραιότητας, στις περιπτώσεις αιτητών που ισοψηφούν, λήφθηκε υπόψη η πείρα σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα και σε συνέχεια η γενική πείρα σε σχέση με τη θέση με βάση τη σχετική σημείωση 
στην προκήρυξη.  

-    Σύνολο μονάδων μηδέν (0) σημαίνει ότι ο αιτητής κατείχε μόνο τα απαιτούμενα προσόντα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

TEXNIKOI 

Α/Α ΑΔΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 796378 12 

2 799068 9 

3 1150708 9 

4 699323 8 

5 738336 8 

6 712331 8 

7 735541 8 

8 688514 8 

9 650902 8 

10 797026 8 

11 886213 8 

12 776901 8 

13 812280 8 

14 830915 8 

15 895063 8 
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16 832684 8 

17 892693 8 

18 816925 8 

19 799908 8 

20 798215 8 

21 840057 8 

22 806772 8 

23 858764 8 

24 804804 8 

25 1050723 8 

26 844808 8 

27 ΑΕ139267 8 

28 832781 8 

29 811540 8 

30 880642 8 

31 896784 8 

32 856898 8 

33 995753 8 

34 810316 8 

35 895926 8 

36 840743 8 

37 890552 8 

38 857788 8 

39 895656 8 

40 786401 8 

41 790878 8 

42 1033550 8 

43 814830 8 

44 873077 8 

45 1014532 8 

46 883376 8 

47 956529 8 

48 623610 8 
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49 884371 8 

50 885595 8 

51 868376 8 

52 892298 8 

53 895777 8 

54 1026146 8 

55 1052323 8 

56 890982 8 

57 961741 8 

58 ΑΚ074413 8 

59 850932 8 

60 1015033 8 

61 995590 8 

62 994262 8 

63 952771 8 

64 877574 8 

65 838810 7 

66 995921 7 

67 994205 7 

68 833196 7 

69 879535 7 

70 1043311 7 

71 886356 7 

72 616754 6 

73 632909 6 

74 706534 6 

75 1097799 6 

76 869095 6 

77 733324 6 

78 846366 6 

79 835913 6 

80 869399 6 

81 1058721 6 
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82 1046883 6 

83 853118 6 

84 886929 6 

85 859796 6 

86 869183 6 

87 886886 6 

88 787426 6 

89 891641 6 

90 998537 6 

91 968869 6 

92 978762 6 

93 873808 6 

94 854335 6 

95 1012056 6 

96 976950 6 

97 881993 6 

98 897344 6 

99 971209 6 

100 941707 6 

101 942376 6 

102 979106 6 

103 977858 6 

104 994385 6 

105 1024473 5 

106 834211 5 

107 992601 5 

108 ΑΑ474046 5 

109 887047 5 

110 971875 5 

111 988332 5 

112 X350581 5 

113 969840 5 

114 859698 5 
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115 989644 5 

116 945086 4 

117 999502 4 

118 949052 4 

119 1024474 4 

120 982631 4 

121 975811 4 

122 941653 4 

123 976186 4 

124 989068 4 

125 1010619 4 

126 976942 4 

127 X374658 4 

128 5274523 4 

129 1048988 4 

130 1038667 4 

131 973619 4 

132 971049 4 

133 942070 4 

134 971035 4 

135 1012270 3 

136 1028644 3 

137 965231 3 

138 961182 3 

139 1026273 3 

140 1301977 3 

141 1070870 3 

142 989312 3 

143 939886 3 

144 823726 2 

145 AI005649 2 

146 848024 2 

147 885801 2 
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148 879562 2 

149 981858 2 

150 963143 2 

151 973858 2 

152 674770 2 

153 844680 2 

154 860539 2 

155 1041346 2 

156 1047356 2 

157 998862 2 

158 969962 2 

159 968964 2 

160 976702 2 

161 966468 1 

162 1033637 1 

163 995610 1 

164 993743 1 

165 938122 0 

166 801963 0 

167 865614 0 

168 998612 0 

169 1001127 0 

170 939719 0 

171 974448 0 
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Αριθμός 23 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
_____________ 

Εργοδότηση Υπαλλήλου Ορισμένου Χρόνου στη  Δημόσια Υπηρεσία 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί 
Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016                     
(Ν. 70(Ι)/2016), τον προκαταρτικό κατάλογο των αιτητών για την πλήρωση μιας θέσης ενός εμπειρογνώμονα για 
απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για την υλοποίηση των έργων 1) MarinE 
litter transnational LegislaTion EnhanceMent and Improvement – MELTEMI και 2) Regional cooperation for the 
transnational ecosystem sustainable development - RECONNECT, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 
Interreg, Balkan - Mediterranean 2014-2020, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την προκήρυξη στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Αρ. 5080) ημερομηνίας 10/11/2017. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω Νόμου (Ν. 70(I)/2016), καταρτίστηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6, ο Πίνακας 1, 
για την πρόσληψη ενός εμπειρογνώμονα (Λειτουργού Αλιείας, Κλ. Α8) για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα 
Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για την υλοποίηση των έργων 1) MarinE litter transnational LegislaTion EnchaceMent 
and Improvement – MELTEMI και 2) Regional cooperation for the transnational ecosystem sustainable development - 
RECONNECT, για τη μέγιστη συνολική περίοδο απασχόλησης των 24 μηνών.   

Στον Πίνακα παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και έχουν 
μοριοδοτηθεί όπως αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη ημερομηνίας 10/10/2017 στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας (Αρ. 5080). 

Σύμφωνα με το άρθρο 6(6) του πιο πάνω Νόμου (Ν. 70(I)/2016), πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση, έχει δικαίωμα να 
υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον κατάλογο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία της δημοσίευσης του προκαταρκτικού καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στη Γενική 
Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Προκαταρτικός Κατάλογος σειράς κατάταξης υποψηφίων για τη θέση εμπειρογνώμονα για απασχόληση ορισμένου 
χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για την υλοποίηση των έργων 1) MarinE litter transnational 
LegislaTion EnhanceMent and Improvement – MELTEMI και 2) Regional cooperation for the transnational ecosystem 
sustainable development - RECONNECT, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Interreg, Balkan - 
Mediterranean 2014-2020, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Α/Α   Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Συνολική Βαθμολογία 

1 855847 16.2 

2 871164 11.4 

3 977776 11.4 

4 893593 9.0 

5 884307 8.0 

6 999302 8.0 
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A/A Ονοματεπώνυμο Μόρια

1  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 3,00

A/A Ονοματεπώνυμο Μόρια

1  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΣ 0,00

        ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης

Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016

(Ν. 70(Ι)/2016), τους οριστικούς καταλόγους των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να

προκύψουν σε Ιατρικούς Λειτουργούς, 1ης Τάξης, στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για τα έτη

2018 - 30/6/2019.

 Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης με ειδικότητα στην Καρδιολογία και με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία 

τουλάχιστον 2 ετών στην Επεμβατική Καρδιολογία από αναγνωρισμένα κέντρα

1ος Συμπληρωματικός Οριστικός Κατάλογος

 Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης με ειδικότητα στην Παιδιατρική και εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Νεογνών

 Οριστικός Κατάλογος

Αριθμός 24

____________________________________________________________________________________________________________
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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