
ΚΔΝΗ ΘΔΗ ΒΟΗΘΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ 
ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ 

 
Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα κία θελή κφληκε ζέζε Βνεζνχ Λεηηνπξγνχ Γηεθπεξαίσζεο, Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζψπσλ.  (Η ζέζε είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο).  Δγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:  Α4: €15.425, 
15.650, 16.196, 16.742, 17.288, 17.835, 18.627, 19.469, 20.311, 21.153, 21.995, 22.837, 23.679 θαη Α7(ii): €22.648, 
23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (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. 
 
Αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηπονικά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δπηηξνπήο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 
(www.psc.gov.cy) ή κέζσ ηεο Κπβεξλεηηθήο Γηαδηθηπαθήο Γηφδνπ Αζθαιείαο (Αξηάδλε) 
(https://eservices.cyprus.gov.cy), κέρξη ηελ Παπαζκεςή, 21 Ιοςνίος 2019 και ώπα 14:00. 

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 - 
 

1. Βνεζά ή/θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε, βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ.  Σα θαζήθνληα απηά, κεηαμχ άιισλ, 
πεξηιακβάλνπλ: 

(α)  πληήξεζε θαη ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ππνζηήξημε ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ. 

(β)  Τπνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ή 
εηζάγνληαη ζηε Βνπιή. 

(γ)  Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ζηα γξαθεία ησλ Βνπιεπηψλ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ. 

(δ)  Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη ππνζηήξημε ζπλεδξηψλ, ζπλεδξηάζεσλ θαη εθδειψζεσλ. 

2. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν ππάιιεινο ρξεζηκνπνηεί ηνλ απαξαίηεην ηερληθφ εμνπιηζκφ. 

3. Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ. 

Σημείυζη:  

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ελδέρεηαη λα απαηηείηαη εξγαζία πέξαλ ηνπ ζπλήζνπο σξαξίνπ ηεο Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο θαη κεηαθίλεζε ζε άιιεο πφιεηο εάλ παξαζηεί αλάγθε. 

2.2.  Απαιτούμενα προσόντα: 
 
1. Γίπισκα αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο δηεηνχο ηνπιάρηζηνλ κεηαιπθεηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

Δπηζηήκε/Μεραληθή/Σερλνινγία ησλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ή/θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο, Σερλνινγία ηνπ 
Γηαδηθηχνπ, Σερλνινγία ή/θαη Μεραληθή ησλ Γηθηπψζεσλ, Ηιεθηξνληθή Μεραληθή. 

2.  Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλφηεηα, νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ερεκχζεηα, επζπθξηζία, ηθαλφηεηα αλάιεςεο 
πξσηνβνπιίαο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

3.  Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

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. 
Καηάλογορ 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. 
 

http://www.psc.gov.cy/
https://eservices.cyprus.gov.cy/
http://www.psc.gov.cy/
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Σημείυζη: 

 
Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο, νη ππάιιεινη ζα ηπγράλνπλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζα παξαθνινπζνχλ 
επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηνπο. 
 
Σημείυζη: 

 
εκεηψλεηαη φηη ε πην πάλσ ζέζε πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ζέζεσλ (Παπάπηημα ΙΙα) Πξψηνπ Γηνξηζκνχ ή 

Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο γηα ηηο νπνίεο δπλάκεη ηεο ππ΄ Αξ. 2 Απφθαζεο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, 
πνπ ιήθζεθε ζηηο 29.6.2018 (Παξάξηεκα Σέηαξην, Μέξνο ΙΙ, κε αξ. 4115 θαη εκεξ. 6.7.2018, ηεο Δπίζεκεο 
Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο), δηεμάγεηαη ειδική γπαπηή εξέηαζη από ηιρ οικείερ Σςμβοςλεςηικέρ Επιηποπέρ, 

αιιά ε αμηνιφγεζε γηα επηινγή γίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα 
Γηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκν. 

 
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.  Αιηηηέρ οι οποίοι καλύπηονηαι από ηιρ ππόνοιερ ηος Πεπί Ππόζλητηρ Αηόμυν με Αναπηπίερ ζηον Εςπύηεπο 
Δημόζιο Τομέα (Ειδικέρ Διαηάξειρ) Νόμος ηος 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνηαι όπυρ, ηο δηλώζοςν ζηην 
ηλεκηπονική αίηηζη. 

6.  Δπηζεκαίλεηαη φηη αηηήζεηο ππνβάιινληαη μόνο ηλεκηπονικά, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) πην πάλσ, κέρξη 
ηελ Παπαζκεςή, 21 Ιοςνίος 2019 και ώπα 14:00. 

Γηα λα πξνρσξήζεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ν αηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγπαμμένορ σπήζηηρ 
ζηην Απιάδνη.  Η ηαπηνπνίεζε ησλ αηηεηψλ ζε Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν δεν 
είναι απαπαίηηηη.  

 
Ο αηηεηήο επηιέγεη ηε ζέζε γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη θαη ζπκπιεξψλεη ηα πεδία ηεο αίηεζεο.  Γηα ηελ επιηςσή ππνβνιή 
ηεο αίηεζεο ππέπει λα ζπκπιεξσζνχλ φια ηα ςποσπευηικά πεδία. 

 
Η οπθή ζςμπλήπυζη ηηρ αίηηζηρ ζςνιζηά αποκλειζηική εςθύνη ηυν ςποτηθίυν. 

 
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.   
 
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. 15.21.001.002.001.036.002) 


