
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΔΑΣΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρείς κενές μόνιμες θέσεις Συντηρητή Δασών, Τμήμα Δασών.  (Η θέση είναι Πρώτου 
Διορισμού).  Ο μισθός της θέσης είναι Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 
35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: 
€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο 
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), μέχρι την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. 

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) Είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση ή/και το συντονισμό της εργασίας εξειδικευμένου Κλάδου ή Δασικής 
Υποπεριφέρειας. 

(β) Αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών, Σχεδίων, Εκθέσεων και Ερευνών σε θέματα ανάπτυξης, διαχείρισης, 
διατήρησης και προστασίας των δασικών πόρων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τους τομείς της 
βιοποικιλότητας, αναψυχής, τοπιοτέχνησης, απογραφής δασών, δασικής μηχανικής και υλωρικής, 
χωρομετρίας και χαρτογράφησης, αποκατάστασης υποβαθμισμένων εκτάσεων, οικονομικής αποτίμησης 
στοιχείων του δάσους, διαχειριστικών σχεδίων, μελετών επιπτώσεων στο περιβάλλον, πυροπροστασίας και 
άλλων συναφών θεμάτων. 

(γ) Συμμετέχει ή συντονίζει την καταστολή δασικών πυρκαγιών και άλλων πυρκαγιών υπαίθρου. 

(δ) Οργανώνει και συμμετέχει σε εκστρατείες διαφώτισης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού σε 
δασικά θέματα. 

(ε) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό. 

(στ) Εφαρμόζει τη δασική πολιτική και νομοθεσία. 

(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 
 
Σημ.: Ο κάτοχος της θέσης αναμένεται να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, 

ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις για το ωράριο 
των δασικών υπαλλήλων.  

 
3.  Απαιτούμενα προσόντα: 

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Δασολογία ή στη Διαχείριση Δασών. 

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

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας- 

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - 

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

(ιι) 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. 
 

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε 
θέμα συναφές με τη δασολογία ή τη διαχείριση δασών, ή/και διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, 
αποτελεί πλεονέκτημα. 

 
Σημειώσεις; 
 

(1) Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου. 
 

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω θέση περιλαμβάνεται στον κατάλογο θέσεων (Παράρτημα ΙΙβ) Πρώτου Διορισμού ή 
Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής για τις οποίες δυνάμει της υπ΄ Αρ. 2 Απόφασης της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, που λήφθηκε στις 28.6.2019 (Παράρτημα Τέταρτο, Μέρος ΙΙ, με αρ. 4119 και ημερ. 9.7.2019, της 
Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας), διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες Συμβουλευτικές 
Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γένεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον περί Αξιολόγησης 
Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο. 
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(2) Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν 
επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. 

 
4.  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως      
(Αρ. 3) του 2017 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου 
συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί 
να διοριστεί – 

(α)  Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα .  ή 
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για 

περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια". 

5.  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". 

6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι 
αργότερα από την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 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. 
 
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 
 
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. 15.21.001.012.005.006.010) 


