
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

 
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπουργείο 
Άμυνας, οι  οποίες σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Υπουργείου απαιτούν όπως μια θέση 
πληρωθεί στην Ηλεκτρολογική Μηχανική και μια στην Επιμέτρηση Ποσοτήτων. (Η θέση είναι Πρώτου 
Διορισμού).  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 και 
Α12: €32.947, 34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727 (Συνδυασμένες Κλίμακες).  Στη 
μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, 
καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό 
σε καιρό.   
 
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 
(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) 
(https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00. 

2.  Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα 
απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής: 
 

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: 

(α) Ετοιμάζει μελέτες, σχέδια, δελτία ποσοτήτων, εκτιμήσεις και προδιαγραφές, εκτελεί και καταμετρεί 
εργασίες, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει τις σχετικές εκθέσεις. 

(β) Οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση έργων και τη συντήρηση έργων ή/και 
οπλικών συστημάτων εντός των πλαισίων της ειδικότητας και της αρμοδιότητάς του. 

(γ) Συμβουλεύει και υποβάλλει εισηγήσεις σε τεχνικά θέματα. 

(δ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει κατώτερο προσωπικό και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό της 
ειδικότητάς του. 

(ε) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία. 

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

 
2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: 

Ηλεκτρολογική Μηχανική, Επιμέτρηση Ποσοτήτων. 

(Σημ.:  Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

(2) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο 
μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και 
ευθυκρισία. 

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

 
Σημειώσεις:  

(α) 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. 

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους - 

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο 
Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και 

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην 
Ελληνική κοινότητα, 

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας. 
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(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού 
έτους στον οικείο κλάδο σπουδών, ή/και διετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σχετική με τα 
καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα. 

 
Σημείωση:  

Τα στην παράγραφο (1) απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

 
3.  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 (Αρ. 3) του 2017, 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. 

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 
"Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, 
νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή 
έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 

5.  Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως, το 
δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση. 

6.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο 
πάνω, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00. 

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη.  Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.  
 
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης.  Για την 
επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. 
 
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία 
αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει 
δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του 
στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του. 

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.   
 
7.  Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που 
καθορίζεται στη δημοσίευση, με  ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία 
υπηρετούν. 

(Φ. 15.21.001.011.001.015.001) 

 


