
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).  Εγκεκριμένη 
Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α14(ii): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741.  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), μέχρι την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 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.  Ειδικά καθήκοντα: 
 
1.  Σε περίπτωση τοποθέτησης στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: 
 

(α) Είναι υπεύθυνος για - 

(i) Την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·  

(ii) το συντονισμό των δράσεων για την υλοποίηση των έργων και των προγραμμάτων και για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Μονάδας, όπως εκάστοτε ορίζονται στα σχετικά προγραμματικά έγγραφα, στο πλαίσιο 
των εκάστοτε κανονισμών ή/και οδηγιών των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και 
αποφάσεων του Κυπριακού κράτους ·  

(iii) την υποβολή των απαραίτητων εκθέσεων προς τα αρμόδια εθνικά όργανα και όργανα της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης, καθώς και την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις των σε ισχύ εθνικών και 
κοινοτικών κανονισμών. 

 
(β) Ελέγχει την εφαρμογή των προγραμμάτων και των κοινοτικών πρωτοβουλιών που χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή/και άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκώντας τέτοιες 
αρμοδιότητες όπως αυτές του Ενδιάμεσου Φορέα σε σχέση με τα ταμεία αυτά ή/και άλλες ανάλογες 
αρμοδιότητες, όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο των εκάστοτε κανονισμών ή/και οδηγιών των αρμοδίων 
οργάνων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή/και αποφάσεων του Κυπριακού κράτους. 

 
2.  Σε περίπτωση τοποθέτησης στη Μονάδα Αναλογιστικών Μελετών: 
 

(α) Διενεργεί αναλογιστικές μελέτες, υποβάλλει ενημερωτικές εκθέσεις και πραγματοποιεί παρουσιάσεις σε σχέση 
με την κατάσταση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των άλλων Ταμείων που διαχειρίζονται οι 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. 

 
(β) Αναλύει το συνταξιοδοτικό σύστημα της Κύπρου και υποβάλλει εισηγήσεις για τη βελτίωσή του. 
 
(γ) Υποβάλλει εισηγήσεις για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, της μακροχρόνιας βιωσιμότητας και της 

αποδοτικότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
(δ) Συμμετέχει σε επιτροπές που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του 

Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συμβουλεύει σχετικά το Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
(ε) Ελέγχει τις αναλογιστικές εκτιμήσεις και μελέτες και τις δηλώσεις των αρχών επενδυτικής πολιτικής των Ταμείων 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, διενεργεί μελέτες και ετοιμάζει σχετικά έγγραφα που εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής και υποβάλλει τις απόψεις και εισηγήσεις του σε αυτήν. 

 
(στ) Διενεργεί μελέτες αναλογιστικής φύσεως για τις ανάγκες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 
 
Β.  Γενικά καθήκοντα: 
 

(α) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία. 
 
(β) Εποπτεύει, ελέγχει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό της Μονάδας του. 
 
(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

 
2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 

 
(1) ΕΙΔΙΚΑ (για καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις): 
 
(α) Για τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: 
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(i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή 
συνδυασμό των θεμάτων αυτών: 

 
Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτικές 
Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Λογιστική 
(περιλαμβανομένου του προσόντος του μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου), 
Στατιστική, Μηχανική Επιστήμη, Θετικές Επιστήμες. 
 
(Σημ.:  Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

(ii) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα απασχόλησης ή/και κατάρτισης ή/και 
κοινωνικής συνοχής, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε καθήκοντα που να περιλαμβάνουν 
προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών. 

(iii) Πολύ καλή γνώση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση και έλεγχο των διαρθρωτικών ταμείων και άλλων 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε σχέση με την εφαρμογή εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων.  

(iv) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.  

 
(β) Για τη Μονάδα Αναλογιστικών Μελετών: 

(i) (α)  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν. 
 
(Σημ.:  Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 
 

και 

(β) Εταίρος (fellow) ενός από τα σώματα επαγγελματιών αναλογιστών που αναγνωρίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Αναλογιστικό Συμβουλευτικό Σώμα (European Actuarial Consultive Group) ή από το 
Διεθνή Σύνδεσμο Αναλογιστών (International Actuarial Association). 

(ii) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε αναλογιστικά θέματα που αφορούν συνταξιοδοτικά 
συστήματα/σχέδια, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα μετά την απόκτηση του επαγγελματικού 
προσόντος που απαιτείται στην παράγραφο (ι) (β) πιο πάνω, η οποία πενταετής πείρα να περιλαμβάνει 
τριετή τουλάχιστον πείρα σε σχέδια κοινωνικής ασφάλισης. 

(iii) Πολύ καλή γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με τα δημόσια οικονομικά, τις κοινωνικές συνθήκες, τις 
εργασιακές σχέσεις, την αγορά εργασίας στην Κύπρο και των διεθνών εξελίξεων και τάσεων σε θέματα 
που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 

2.  ΓΕΝΙΚΑ (για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις): 

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

 
(β)  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. 
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

(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. 
 

Σημείωση: 
 

Τα στο (1) (α) ή (β) πιο πάνω αναφερόμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με 
τις ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας η θέση προορίζεται για τη Μονάδα Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, με απαιτούμενα προσόντα αυτά της παραγράφου 1(α) των 2.2. Απαιτούμενων 
Προσόντων. 
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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. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι 
την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 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. 
 
Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 
 
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. 
 
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.   
 
6.  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. 15.21.001.015.001.001.005) 


