
ΚΔΝΔ ΘΔΔΙ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ 

 
Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα δύν θελέο κόληκεο ζέζεηο Σερληθνύ Μεραληθνύ, Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ.  (Η ζέζε 
είλαη Πξώηνπ Γηνξηζκνύ).  Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:  Α5(2

ε
 Βαζκίδα): €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 

19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, Α7: €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 
28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968 θαη Α8(η): €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 
32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, 38.864 (πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο).  ηε κηζζνδνζία πξνζηίζεληαη νη 
νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε λνκνζεζία.  Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθό επίδνκα, 
ζύκθσλα κε ην πνζνζηό πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε θαηξό. 

Αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηπονικά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο 
(www.psc.gov.cy) ή κέζσ ηεο Κπβεξλεηηθήο Γηαδηθηπαθήο Γηόδνπ Αζθαιείαο (Αξηάδλε) 
(https://eservices.cyprus.gov.cy), κέρξη ηελ Παπαζκεςή, 21 Ιοςνίος 2019 και ώπα 14:00. 

2.  ύκθσλα κε ην ηζρύνλ ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο, θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα 

πξνζόληα, έρνπλ σο εμήο: 
 
2. 1. Καθήκοντα και εσθύνες: 

(1) Βνεζά ζηελ εθηέιεζε ή/θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε θαζεθόλησλ ζρεηηθά κε- 

(α) Σε δηεμαγσγή εξεπλώλ, ζπιινγή, θαηαρώξεζε, ηαμηλόκεζε, ππνινγηζκό θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ 
θαη άιισλ ζηνηρείσλ· 

(β) ηε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ, εξγαζηεξηαθώλ κεηξήζεσλ θαη δνθηκώλ, ρσξνκεηξήζεσλ θαη 
ηνπνγξαθήζεσλ, ηελ εθπόλεζε ζρεδίσλ, ηελ εηνηκαζία δειηίσλ πνζνηήησλ θαη εθηηκήζεσλ, ηελ πεξηγξαθή 
θαη θαηακέηξεζε νηθνδνκηθώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ θαη άιισλ εξγαζηώλ θαη ηελ εηνηκαζία εθζέζεσλ πξνόδνπ 
ησλ δηάθνξσλ ηερληθώλ εξγαζηώλ· 

(γ) ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο κε ηα θαζήθνληά ηνπ λνκνζεζίαο · 

(δ) ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο θαη ηνλ έιεγρν ηερληθώλ έξγσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ, θαζώο θαη 
ηελ επνπηεία θαηώηεξνπ πξνζσπηθνύ. 

(2) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ν ππάιιεινο ρξεζηκνπνηεί ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθό θαη ειεθηξνληθό 
εμνπιηζκό. 

(3) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ. 
 
Σημειώζειρ: 

 
(1) Αλάινγα κε ηα ρξόληα ππεξεζίαο θαη ηελ πείξα ηνπ ππαιιήινπ, αλακέλεηαη από απηόλ λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ 

ζε απμεκέλν βαζκό επζύλεο θαη δύλαηαη λα αλαηεζνύλ ζ΄ απηόλ πην ππεύζπλα θαζήθνληα κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν 
έιεγρνο ηεο εξγαζίαο, ε θαζνδήγεζε θαη ε εθπαίδεπζε θαηώηεξνπ πξνζσπηθνύ. 

 
(2) Ο θάηνρνο ηεο ζέζεο δπλαηό λα ηνπνζεηεζεί ή/θαη λα κεηαηεζεί ζε νπνηαδήπνηε επαξρία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο ππεξεζίαο. 
 
3.  Απαιτούμενα προσόντα: 

(1) Γίπισκα Αλαγλσξηζκέλεο Αλώηεξεο ρνιήο ηξηεηνύο ηνπιάρηζην κεηαιπθεηαθνύ θύθινπ ζπνπδώλ ζηελ Πνιηηηθή 
Μεραληθή, Αξρηηεθηνληθή, Σνπνγξαθία, Υσξνκεηξία. 

(2) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 
 
εκεηώζεηο:  

 
(α) Eλόςεη Απόθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 60/2011, ε θαηνρή ησλ 

γισζζώλ ζην απαηηνύκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη από ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ 
απνδεθηώλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 
Καηάλογορ ησλ «Σεθκεξίσλ Γλώζεο Γισζζώλ» ππάξρεη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δπηηξνπήο Γεκόζηαο Τπεξεζίαο (www.psc.gov.cy).  

(β) Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο - 

(i) ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιώζζα δελ είλαη ε Διιεληθή θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην Διιεληθνύ 
ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαη 

(ii) νη νπνίνη, δπλάκεη ηνπ ΄Αξζξνπ 2.3 ηνπ πληάγκαηνο, επέιεμαλ λα αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή 
θνηλόηεηα, 

απαηηείηαη κόλν θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο, λννπκέλνπ όηη ζα έρνπλ άξηζηε γλώζε ηεο 
Αγγιηθήο γιώζζαο. 
 

(3) Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλόηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 
 

http://www.psc.gov.cy/
https://eservices.cyprus.gov.cy/
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(4) Γηεηήο ηνπιάρηζην πείξα ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, απνηειεί πιενλέθηεκα. 

 
Σημειώζειρ: 

 
(1) Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα επηηύρνπλ ζε γξαπηή εμέηαζε ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ ζρεηηθνύ λόκνπ. 

 
(εκεηώλεηαη όηη ε πην πάλσ ζέζε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ζέζεσλ (Παπάπηημα ΙΙα) Πξώηνπ Γηνξηζκνύ 

ή Πξώηνπ Γηνξηζκνύ θαη Πξναγσγήο γηα ηηο νπνίεο δπλάκεη ηεο ππ΄ Αξ. 2 Απόθαζεο ηεο Βνπιήο ησλ 
Αληηπξνζώπσλ, πνπ ιήθζεθε ζηηο 29.6.2018 (Παξάξηεκα Σέηαξην, Μέξνο ΙΙ, κε αξ. 4115 θαη εκεξ. 6.7.2018, 
ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο), δηεμάγεηαη ειδική γπαπηή εξέηαζη από ηιρ οικείερ 
Σςμβοςλεςηικέρ Επιηποπέρ, αιιά ε αμηνιόγεζε γηα επηινγή γίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηνλ πεξί Αμηνιόγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκό ζηε Γεκόζηα Τπεξεζία Νόκν). 
 

(2) Οη ππάιιεινη ζα πξέπεη λα επηηύρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πάλσ ζην Νόκν θαη ηνπο Καλνληζκνύο γηα ηε Γεκόζηα 
Τπεξεζία, όπσο επίζεο θαη ζηηο Γηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο όξνπο ππεξεζίαο ησλ δεκόζησλ ππαιιήισλ κέζα ζε 
2 ρξόληα ή 4 εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο από ην δηνξηζκό ηνπο. 

 
(3) Η αλέιημε ησλ ππαιιήισλ ζηελ ακέζσο ςειόηεξε Κιίκαθα ησλ ζπλδπαζκέλσλ Κιηκάθσλ ηεο ζέζεο ηνπο, ζα 

γίλεηαη λννπκέλνπ όηη νη ππάιιεινη ζα έρνπλ επηηύρεη ζηηο εμεηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε (2) πην πάλσ: 
 

Ννείηαη όηη ππάιιεινη πνπ θαηείραλ ηε ζέζε Σερληθνύ θαηά ηε 16.2.1996, ζα αλειίζζνληαη έζησ θαη αλ δελ έρνπλ 
επηηύρεη ζηηο εμεηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε (2) πην πάλσ. 

 
(4) Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, νη ππάιιεινη ππνρξενύληαη λα ηπγράλνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα 

παξαθνινπζνύλ επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο. 
 

3.  Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 
 

Ννείηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 31 ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο      
(Αξ. 3) ηνπ 2017 "ην Τπνπξγηθό πκβνύιην κπνξεί λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ δεκόζηνπ 
ζπκθέξνληνο, όπσο πξόζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ππνβάιιεη αίηεζε γηα δηνξηζκό ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νόκσλ απηώλ θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηό κπνξεί 
λα δηνξηζηεί – 

(α)  Με ζύκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα 
.
  ή 

(β) πάλσ ζε κόληκε βάζε, αλ ην ελ ιόγσ πξόζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηε δεκόζηα ππεξεζία κε ζύκβαζε γηα 
πεξίνδν όρη κηθξόηεξε από ηέζζεξα ρξόληα". 

4.  ύκθσλα κε ην άξζξν 31(β) ησλ πεξί Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1990 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2017 "Καλέλαο δε 

δηνξίδεηαη ζηε δεκόζηα ππεξεζία, εθηόο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξόλσλ θαη, λννπκέλνπ όηη πξόθεηηαη 
γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο από απηέο". 

5.  Αιηηηέρ οι οποίοι καλύπηονηαι από ηιρ ππόνοιερ ηος Πεπί Ππόζλητηρ Αηόμυν με Αναπηπίερ ζηον Εςπύηεπο 
Δημόζιο Τομέα (Ειδικέρ Διαηάξειρ) Νόμος ηος 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνηαι όπυρ, ηο δηλώζοςν ζηην 
ηλεκηπονική αίηηζη. 

6.  Δπηζεκαίλεηαη όηη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κόλν ειεθηξνληθά, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) πην πάλσ, κέρξη 
ηελ Παπαζκεςή, 21 Ιοςνίος 2019 και ώπα 14:00.   

Γηα λα πξνρσξήζεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγπαμμένορ σπήζηηρ 
ζηην Απιάδνη.  Η ηαπηνπνίεζε ησλ αηηεηώλ ζε Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν δεν 
είναι απαπαίηηηη.  

 
Ο αηηεηήο επηιέγεη ηε ζέζε γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη θαη ζπκπιεξώλεη ηα πεδία ηεο αίηεζεο.  Γηα ηελ επιηςσή ππνβνιή 
ηεο αίηεζεο ππέπει λα ζπκπιεξσζνύλ όια ηα ςποσπευηικά πεδία. 

 
Η οπθή ζςμπλήπυζη ηηρ αίηηζηρ ζςνιζηά αποκλειζηική εςθύνη ηυν ςποτηθίυν. 

 
ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην είλαη δπλαηόλ λα δεηεζεί από ηνλ αηηεηή λα ππνβάιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα 
πξνζόληα ή/θαη ηελ πείξα πνπ έρεη δειώζεη ζηελ αίηεζή ηνπ θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δειώζεη ζηελ ειεθηξνληθή 
αίηεζή ηνπ αλαπεξία, ηα πξσηόηππα πηζηνπνηεηηθά ησλ ζεξαπόλησλ ηαηξώλ ηνπ ζηα νπνία λα πεξηγξάθεηαη ην είδνο θαη 
ε θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ. 

Άηνκα πνπ ιόγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο ζπλαληνύλ δπζθνιίεο θαη δελ κπνξνύλ άιισο πσο λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά 
αίηεζε κπνξνύλ, εάλ ην επηζπκνύλ, λα απεπζύλνληαη γηα βνήζεηα ζην ηειέθσλν 22602571.   
 
7.  Αηηήζεηο από κέξνπο δεκόζησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε 

δεκνζίεπζε, κε  ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία ππεξεηνύλ. 
(Φ. 15.21.001.016.001.023.003) 

 


