ΚΔΝΔ ΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ ΔΡΔΤΝΩΝ, ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΔΚΓΟΔΩΝ
ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ
Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα δχν θελέο κφληκεο ζέζεηο Λεηηνπξγνχ Δξεπλψλ, Μειεηψλ θαη Δθδφζεσλ, Βνπιή
ησλ Αληηπξνζψπσλ. (Η ζέζε είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο). Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα: 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 θαη Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081,
48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο). ηε κηζζνδνζία πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο
απμήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ πνπ
εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο κία ζέζε ζα πιεξσζεί ζηνλ Σνκέα Δθδόζεσλ θαη κία
ζηνλ Σνκέα Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ.
Αηηήζεηο ππνβάιινληαη κόλν ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο
(www.psc.gov.cy)
ή
κέζσ
ηεο
Κπβεξλεηηθήο
Γηαδηθηπαθήο
Γηφδνπ
Αζθαιείαο
(https://eservices.cyprus.gov.cy), κέρξη ηελ Παξαζθεπή, 21 Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 14:00.

Τπεξεζίαο
(Αξηάδλε)

Δπηζεκαίλεηαη φηη αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κόλν από άηνκα πνπ έρνπλ επηηύρεη ζηε γξαπηή εμέηαζε πνπ
δηεμήρζε ηελ 1.12.2018, δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ησλ πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία
Νφκσλ ηνπ 1998 έσο 2018, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζηεχηεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο κε
εκεξνκελία 1.3.2019 θαη αξ. γλσζηνπνίεζεο 153 θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο
Τπεξεζίαο (www.psc.gov.cy).
Όινη φζνη παξαθάζεζαλ ζηε γξαπηή εμέηαζε θαη πέηπραλ κπνξνχλ λα εθνδηαζηνχλ κε ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ επηηπρίαο
ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε βαζκνινγία, ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο θαη ν αξηζκφο ππνςεθίνπ. Σν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ
βξίζθεηαη θαηαρσξεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν «Δμεηάζεηο γηα Πξόζιεςε ζην Γεκόζην» (http://epd.moec.gov.cy). Οη
ππνςήθηνη πνπ παξαθάζεζαλ ζηε γξαπηή εμέηαζε κπνξνχλ λα ην εληνπίδνπλ κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο κεξίδαο κε
ηνπο θσδηθνχο πνπ ηνπο είραλ δνζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πην πάλσ εμέηαζε.
εκεηώλεηαη όηη ην πηζηνπνηεηηθό επηηπρίαο δελ ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζεί κε ηελ αίηεζε.
2. χκθσλα κε ην ηζρχνλ ρέδην Τπεξεζίαο ηεο ζέζεο, ηα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο, θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα, έρνπλ σο εμήο:
2. 1. Καθήκοντα και εσθύνες:
Με ηελ επηθχιαμε ησλ πξνλνηψλ ηνπ πεξί ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Πξνζσπηθνχ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ Νφκνπ
ηνπ 1961, φπσο απηφο έρεη κεηαγελέζηεξα ηξνπνπνηεζεί κε ηνπο πεξί Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνπο Α. Σνκέαο Δθδφζεσλ
1. Διέγρεη ην θείκελν ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο, κεξηκλά γηα ζεψξεζε απφ ηνπο αγνξεηέο ησλ
νκηιηψλ ηνπο θαη θξνληίδεη γηα ηελ ηειηθή έθδνζή ηνπο.
2. Δπηκειείηαη γισζζηθά φισλ ησλ θεηκέλσλ πνπ εθδίδεη ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ.
3. πκβάιιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδφζεσλ θαη ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ πνπ απνθαζίδεη ε Βνπιή ζηα πιαίζηα
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
4. πκβάιιεη ζηελ νξγάλσζε κνπζείνπ θνηλνβνπιεπηηθήο ηζηνξίαο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη άιισλ
θνηλνβνπιίσλ.
Β. Σνκέαο Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ
1. Γηεμάγεη έξεπλεο θαη ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε, δηακφξθσζε, δηαηχπσζε θαη ππνβνιή
εηζεγήζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ρεηξίδεηαη ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη εηνηκάδεη ζπλαθείο εθζέζεηο θαη
κειέηεο.
2. Παξαθνινπζεί, αλαιχεη θαη εθζέηεη θππξηαθέο θαη δηεζλείο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο.
Γ. Καη γηα ηνπο δχν πην πάλσ ηνκείο.
1.

Δξγάδεηαη θαη πέξαλ ησλ ζπλήζσλ σξψλ εξγαζίαο, φηαλ ην απαηηνχλ νη αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο.

2.

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ.

2
2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
Α. Σνκέαο Δθδόζεσλ
(1) (α) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ζηελ Διιεληθή Φηινινγία, ή ζηα Ννκηθά (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Barristerat-Law), ή ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.
(β) Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηα πην πάλσ ζέκαηα ζεσξείηαη πξφζζεην πξνζφλ.
(2) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Η πνιχ θαιή γλψζε ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο
απνηειεί πιενλέθηεκα.
εκεηψζεηο:
(α) Eλφςεη Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 60/2011, ε θαηνρή ησλ
γισζζψλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ
απνδεθηψλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Καηάινγνο ησλ «Σεθκεξίσλ Γλψζεο Γισζζψλ» ππάξρεη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (www.psc.gov.cy).
(β) Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο (i)

ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην Διιεληθνχ
ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαη

(ii)

νη νπνίνη, δπλάκεη ηνπ ΄Αξζξνπ 2.3 ηνπ πληάγκαηνο, επέιεμαλ λα αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή
θνηλφηεηα,

απαηηείηαη κφλν θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη ζα έρνπλ άξηζηε γλψζε ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο.
3.

Πνιπκεξήο κφξθσζε θαη επξεία γλψζε ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξαγκάησλ θαη εηδηθφηεξα ηεο
θνηλνβνπιεπηηθήο πξαθηηθήο ζηελ Κχπξν.

4.

Ιθαλφηεηα ζχληαμεο θαη δηφξζσζεο κε ηαρχηεηα θαη ζαθήλεηα κειεηψλ, εθζέζεσλ, εγγξάθσλ, πξαθηηθψλ θ.η.ι.

Β. Σνκέαο Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ
1. (α) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ζηα Ννκηθά, ή ζηηο Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο, ή ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ή ζηελ
Κνηλσληνινγία.
(β) Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα πην πάλσ ζέκαηα ζεσξείηαη πξφζζεην πξνζφλ.
2. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. Η πνιχ θαιή γλψζε ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο απνηειεί
πιενλέθηεκα.
εκεηψζεηο:
(α) Eλφςεη Απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 60/2011, ε θαηνρή ησλ
γισζζψλ ζην απαηηνχκελν επίπεδν ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο είηε κέζσ
απνδεθηψλ ηεθκεξίσλ είηε κέζσ εμεηάζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Καηάινγνο ησλ «Σεθκεξίσλ Γλψζεο Γισζζψλ» ππάξρεη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (www.psc.gov.cy).
(β) Αλαθνξηθά κε ηνπο ππνςεθίνπο (i)

ησλ νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε Διιεληθή θαη δελ έρνπλ απνιπηήξην Διιεληθνχ
ρνιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαη

(ii)

νη νπνίνη, δπλάκεη ηνπ ΄Αξζξνπ 2.3 ηνπ πληάγκαηνο, επέιεμαλ λα αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή
θνηλφηεηα,

απαηηείηαη κφλν θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο, λννπκέλνπ φηη ζα έρνπλ άξηζηε γλψζε ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο.
3. Καιή γλψζε ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο
πιεξνθνξηθήο ζην εξεπλεηηθφ έξγν απνηειεί πξφζζεην πξνζφλ.
4. Πνιπκεξήο κφξθσζε θαη επξεία γλψζε ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξαγκάησλ θαη εηδηθφηεξα ηεο
θνηλνβνπιεπηηθήο πξαθηηθήο ζηελ Κχπξν.
Γ. Καη γηα ηνπο δύν πην πάλσ ηνκείο.
1.

Ιζρπξή πξνζσπηθφηεηα, πξσηνβνπιία, αμηνπηζηία, αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ερεκχζεηα, επζπθξηζία θαη πξνζπκία
ζηελ αλάιεςε επζπλψλ.

3
εκ.: Σα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο θαζψο θαη ηα πξνζφληα ηεο ζέζεο ζα θαζνξίδνληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο, αλάινγα
κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο.
Γηα ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο νη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο απαηηνύλ ηα εμήο:
Σίηινο ζέζεο: Λεηηνπξγόο Δξεπλώλ, Μειεηώλ θαη Δθδόζεσλ
Καηεγνξία

Αξηζκόο
Θέζεσλ

Α

1

Απαηηνύκελα πξνζόληα:
ΣΟΜΔΑ ΔΚΓΟΔΩΝ:
(α) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ζηελ Διιεληθή Φηινινγία, ή ζηα
Ννκηθά (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Barrister-at-Law), ή ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε.
(β) Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηα πην πάλσ
ζέκαηα ζεσξείηαη πξφζζεην πξνζφλ.

Β

1

ΣΟΜΔΑ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΩΝ:
(α) Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ζηα Ννκηθά, ή ζηηο Οηθνλνκηθέο
Δπηζηήκεο, ή ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ή ζηελ Κνηλσληνινγία.
(β) Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα πην πάλσ
ζέκαηα ζεσξείηαη πξφζζεην πξνζφλ.

ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο επηζπκεί λα δηεθδηθήζεη ζέζεηο ζε πεξηζζόηεξεο από κία θαηεγνξίεο,
ζα πξέπεη λα ππνβάιεη μερσξηζηή αίηεζε γηα θάζε θαηεγνξία.
3. Οη αηηεηέο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:
Ννείηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 31 ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο (Αξ. 3)
ηνπ 2017 "ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κπνξεί λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ππνβάιιεη αίηεζε γηα δηνξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ απηψλ θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηφ κπνξεί
λα δηνξηζηεί –
.

(α) Με ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή
(β) πάλσ ζε κφληκε βάζε, αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηε δεκφζηα ππεξεζία κε ζχκβαζε γηα
πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα ρξφληα".
4. χκθσλα κε ην άξζξν 31(β) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1990 έσο (Αξ. 3) ηνπ 2017 "Καλέλαο δε
δηνξίδεηαη ζηε δεκφζηα ππεξεζία, εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά ρξφλσλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη
γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο".
5. Αηηεηέο νη νπνίνη θαιύπηνληαη από ηηο πξόλνηεο ηνπ Πεξί Πξόζιεςεο Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο ζηνλ Δπξύηεξν
Γεκόζην Σνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ 2009 (Ν.146(Ι)/09), θαινύληαη όπσο, ην δειώζνπλ ζηελ
ειεθηξνληθή αίηεζε.
6. Δπηζεκαίλεηαη φηη αηηήζεηο ππνβάιινληαη κόλν ειεθηξνληθά, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) πην πάλσ, κέρξη
ηελ Παξαζθεπή, 21 Ινπλίνπ 2019 θαη ώξα 14:00. ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο επηζπκεί λα
δηεθδηθήζεη ζέζεηο ζε πεξηζζόηεξεο από κία θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη μερσξηζηή αίηεζε γηα θάζε
θαηεγνξία.
Γηα λα πξνρσξήζεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο
ζηελ Αξηάδλε. Η ηαπηνπνίεζε ησλ αηηεηψλ ζε Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν δελ
είλαη απαξαίηεηε.
Ο αηηεηήο επηιέγεη ηε ζέζε γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη θαη ζπκπιεξψλεη ηα πεδία ηεο αίηεζεο. Γηα ηελ επηηπρή ππνβνιή
ηεο αίηεζεο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία.
Η νξζή ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ζπληζηά απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ ππνςεθίσλ.
ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηνλ αηηεηή λα ππνβάιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα
πξνζφληα ή/θαη ηελ πείξα πνπ έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ θαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη δειψζεη ζηελ ειεθηξνληθή
αίηεζή ηνπ αλαπεξία, ηα πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά ησλ ζεξαπφλησλ ηαηξψλ ηνπ ζηα νπνία λα πεξηγξάθεηαη ην είδνο θαη
ε θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ.
Άηνκα πνπ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο θαη δελ κπνξνχλ άιισο πσο λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά
αίηεζε κπνξνχλ, εάλ ην επηζπκνχλ, λα απεπζχλνληαη γηα βνήζεηα ζην ηειέθσλν 22602571.
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7. Αηηήζεηο απφ κέξνπο δεκφζησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε
δεκνζίεπζε, κε ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ ζηα νπνία ππεξεηνχλ.
(Φ. 15.21.001.002.001.016.011)
(Φ. 15.21.001.002.001.016.012)

