
Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών) 

Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Δημοσίου 
Δικαίου, για απόσπαση και απασχόληση στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Ημερομηνία λήξης 
υποβολής αιτήσεων: 29/05/2019) 

Με την παρούσα, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων γνωστοποιεί την 
ανάγκη για απόσπαση πέντε (5) υπαλλήλων που ήδη υπηρετούν στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, οι 
οποίοι αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα, με σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στις διάφορες 
Υπηρεσίες της Βουλής των Αντιπροσώπων.  
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν μόνιμοι υπάλληλοι σε θέση μέχρι την μισθοδοτική Κλίμακα Α7 στους εν 
λόγω Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου οι οποίοι αναμένεται να κατέχουν απαραίτητα τα πιο κάτω προσόντα 
και ικανότητες: 
 
Απαιτούμενα προσόντα:  

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης  
2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας· (Πολύ καλή γνώση της 

αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα)  
3. Επιτυχία στις από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διεξαγόμενες ή αναγνωρισμένες εξετάσεις 

ελληνικής και αγγλικής δακτυλογραφίας με ταχύτητα όχι μικρότερη των 35 λέξεων κατά λεπτό ή 
κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις ΚΕΒΕ ή ισοδύναμου, σε θέματα ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας κειμένων (word) και ηλεκτρονικών φύλλων (excel) ή πιστοποιητικό ECDL  

4. Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών  
5. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα  
6. Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και πρωτοβουλία 

Τα Καθήκοντα που θα εκτελούνται από τους υπαλλήλους που θα επιλεγούν θα είναι, μεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα:  

1. Παροχή βοήθειας στην εκτέλεση ή/και την ανάληψη εκτέλεσης εργασιών σχετικών µε τις 
αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Υπηρεσίας της Βουλής στην οποία θα τοποθετηθούν  

2. Εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων  
3. Δακτυλογράφηση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια  
4. Χρήση του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων τους  
5. Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων τους ανατεθούν 

Επιπλέον, ανάλογα με την Υπηρεσία της Βουλής που θα τοποθετηθούν, οι υπάλληλοι ενδέχεται να 
εκτελούν μέρος των παρακάτω καθηκόντων:  

1. Παροχή βοήθειας στη συγκρότηση ενημερωτικών φακέλων για αποστολές αντιπροσωπειών της 
Βουλής στο εξωτερικό  

2. Παροχή βοήθειας στη διοργάνωση και πραγματοποίηση συνεδρίων ή εκδηλώσεων σχετικών με την 
ιστορία και τη δράση της Βουλής των Αντιπροσώπων και διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων που 
αφορούν τη διοργάνωση των εν λόγω συνεδρίων και εκδηλώσεων  

3. Βοήθεια στη σύνταξη ευρετηρίων των πρακτικών της Ολομέλειας της Βουλής κάθε βουλευτικής 
συνόδου  

4. Ενημέρωση των φακέλων εκκρεμοτήτων των κοινοβουλευτικών επιτροπών  
5. Σύνταξη και αποστολή ημερήσιων διατάξεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών  
6. Βοήθεια στη διεκπεραίωση πληρωμών, λογιστικών εγγραφών και έλεγχο τιμολογίων  
7. Ψηφιοποίηση εγγράφων και βιβλίων 



To ωράριο εργασίας των υπαλλήλων θα είναι οι συνήθεις ώρες εργασίας του προσωπικού της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Σημειώνεται ότι, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα διεξαχθούν 
προσωπικές συνεντεύξεις. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση, έντυπο 
της οποίας είναι αναρτημένο πιο κάτω και αποστέλλοντάς την στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
vsolomou@papd.mof.gov.cy, όχι αργότερα από τις 29/05/2019. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα τηλέφωνα 22407318 και 22407302. 

 
Σχετικά Αρχεία: 
 

 0104(3) - Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση στη Βουλή.pdf 
 Κατάλογος Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου.pdf 
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