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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

 
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Αεροπορικών Μεταφορών και 
Αερολιμένων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.  (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).  
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α13(ii): €39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253, 
49.793, 51.333.  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 της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και 
τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών 
Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 
2015. 

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) Υπεύθυνος για τη διοίκηση, οργάνωση, ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία ενός ή περισσότερων 
αερολιμένων, περιλαμβανομένων των κτιριακών συγκροτημάτων, των γραφείων, των καταστημάτων 
και άλλων υπηρεσιών, καθώς και των χώρων σταθμεύσεως αεροσκαφών και οχημάτων. 

(β) Συντονίζει τις δραστηριότητες αεροπορικών εταιρειών, αντιπροσωπειών και άλλων υπηρεσιών που 
σχετίζονται με τον αερολιμένα που υπηρετεί, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, τη σχετική Νομοθεσία και την καθορισμένη πολιτική της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(γ) Συντονίζει τις εργασίες της Επιτροπής Ασφάλειας του Αερολιμένα που υπηρετεί και μεριμνά για την 
εφαρμογή των Κανονισμών Ασφάλειας. 

 
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 

 
Σημ.:   

Οι διορισθησόμενοι θα καθίστανται εναλλάξιμοι με τους κατόχους πρόσθετων θέσεων που δυνατόν να 
δημιουργηθούν στο μέλλον, για την εκτέλεση καθηκόντων στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος 
Πολιτικής Αεροπορίας (Κλάδο Αερομεταφορών και Αερολιμένων), όπως ήθελε καθοριστεί.  
 

3.  Απαιτούμενα προσόντα: 
 
Α.  Για Πρώτο Διορισμό: 

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

Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) τις 
Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες. 

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

ή 

(β)  Πτυχίο/Πιστοποιητικό Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας. 
 

(2) Επταετής τουλάχιστο πείρα σε θέματα Πολιτικής Αεροπορίας ή/και Διοικήσεως ή/και Διευθύνσεως 
ή/και Οικονομικών, από την οποία 3ετής τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση. 

 
(3) Γνώση θεμάτων που αφορούν στη Λειτουργία Αερολιμένων θα αποτελεί πλεονέκτημα. 

 
 
Β.  Για Προαγωγή: 

(1) Τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Αερολιμένα/Βοηθού Διευθυντή 
Αερολιμένα, 
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(2) Δίπλωμα/Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο/Σχολή επιτυχούς 
παρακολούθησης ειδικής σειράς μαθημάτων στη διοίκηση Αερολιμένων. 

 
(3) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε κατάλληλο θέμα όπως αναφέρεται στο 

Α(Ι)(α) πιο πάνω ή/και πτυχίο Χειριστή αεροσκάφους θα αποτελούν πλεονέκτημα.  
 
Γ.  Και για τα δύο Α και Β: 
 

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

 
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής 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 
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. 

 
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.  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 26 Ιουνίου 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. 

7.  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. 15.21.001.021.009.012.010) 
 


