
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος.  (Η 
θέση είναι Πρώτου Διορισμού).  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 
21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 
29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 
38.091, 39.292, (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.  
 
Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών 
Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 
2017. 
 
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) Εκτελεί συντονιστική, διαχειριστική ή ερευνητική εργασία σε σχέση με προγράμματα για τα 
οικοσυστήματα, τη χλωρίδα, την πανίδα, τα απόβλητα, τη ρύπανση και γενικότερα το περιβάλλον 
και την προστασία του. 

(β) Εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις διάφορων σχεδίων, προγραμμάτων, έργων ή 
αναπτύξεων, διεξάγει μελέτες, ετοιμάζει σχέδια και υποβάλλει εκθέσεις, αναφορικά με προβλήματα 
και καταστάσεις που επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον και εισηγείται ή/και 
λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη, την επίλυση και τον έλεγχό τους. 

(γ) Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα περιβάλλοντος και συντονίζει, αναλαμβάνει ή/και 
συμμετέχει σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην προαγωγή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης. 

(δ) Υποβάλλει εισηγήσεις για τη διαμόρφωση και την εισαγωγή πολιτικής και προτύπων για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

(ε) Εφαρμόζει ή/και παρακολουθεί την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος νομοθεσίας για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 
 
3.  Απαιτούμενα προσόντα: 
 

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή 
σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών: 

 
Περιβαλλοντικές Σπουδές, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Οικολογία, Διαχείριση Άγριας Ζωής, 
Αειφόρος Ανάπτυξη, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Διαχείριση Φυσικών Πόρων, 
Διαχείριση Περιβάλλοντος, Ενεργειακή Διαχείριση, Έλεγχο της Ρύπανσης, Διαχείριση Αποβλήτων, 
Μηχανική Περιβάλλοντος, Πολιτική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Πολεοδομία, Αρχιτεκτονική, 
Αρχιτεκτονική Τοπίου, Τοπογραφία, Μηχανολογία, Βιολογία, Βιοχημεία, Γεωγραφία, Γεωλογία, 
Γεωπονία, Δασολογία, Διαχείριση Δασών, Μετεωρολογία, Φυσική, Φυσιογνωσία, Χημεία, Οικονομικά 
Περιβάλλοντος, Νομοθεσία Περιβάλλοντος. 
 
(Σημ.:  Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής 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 υποψήφιους είτε 
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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. 

 

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

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

 
(Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε ειδική γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί από 
την Ειδική Επιτροπή.  Ειδικότερα, η πιο πάνω θέση, διέπεται από τις πρόνοιες του περί 
Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου 
του 2016 (Ν.117(Ι)/2016), σύμφωνα με τον οποίο οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση, η 
οποία μπορεί να είναι κοινή με την εξέταση άλλων ομοειδών θέσεων που επίσης έχουν δημοσιευθεί ή 
σε ξεχωριστή εξέταση, όπως σχετικά ήθελε αποφασίσει η Ειδική Επιτροπή, σε συνεννόηση με τον 
οικείο Προϊστάμενο Τμήματος, στο οποίο ανήκει η υπό πλήρωση θέση). 

 
Σημειώσεις: 
 

(1) Τα στο (1) απαιτούμενα προσόντα ή/και ειδικότητες καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, 
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Οι παρούσες ανάγκες απαιτούν όπως οι υποψήφιοι κατέχουν Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή 
τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Οικολογία ή στη Διαχείριση Άγριας Ζωής ή στη Διαχείριση 
Προστατευόμενων Περιοχών ή στη Δασολογία ή στη Διαχείριση Δασών. 
 

(2) Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης ή στη Γεωπονία, 
σύμφωνα με την παράγραφο (1) πιο πάνω, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο για κάθε 
περίπτωση επαγγελματικό σύνδεσμο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

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 2015 "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 2015 "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.  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, με τα 
λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα 
πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση 
της αναπηρίας τους. 
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7.  Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής 
Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη 
επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής 
υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 4 Σεπτεμβρίου 2017.  Οι αιτήσεις πρέπει να 
συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που 
προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου 
απαιτείται πείρα.  (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).  ΄Εντυπα αιτήσεων 
διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας: www.psc.gov.cy. 

8.  Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που 
καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση 
στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. 

(Φ. 15.21.001.012.013.004.002) 


