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ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΟΑΗΑΝΡΘΩΠΙΠΊΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»
ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Μεταπτυχιακού Συνεργάτη
για μερική απασχόληση στο πρόγραμμα «Ο Ηρωικός μας Αντίλογος με τις Ευμενίδες: Η Αρχαία Τραγωδία και η Ποιητική
της Ταυτότητας στη Νεοελληνική Ποιητική και Θεατρική Παραγωγή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη μελέτη και καταγραφή, σε βάση δεδομένων
προσβάσιμη μέσω διαδικτυου, των τρόπων με τους οποίους η αρχαία τραγωδία και οι σχετικοί μύθοι επηρέασαν τη
σύγχρονη ελληνική ποίηση και το θέατρο, από τις αρχές του 20ΰ|1 αιώνα μέχρι σήμερα.
Η πΛήρωση της θέσης θα γίνει με συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης του μέχρι τη λήξη του
έργου.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ:
Ο επιτυχών υποψήφιος θα κληθεί να συμμετάσχει στις εξής δράσεις του έργου:
1. Διαχείριση και εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων υπό την καθοδήγηση του ερευνητικού υπευθύνου του
προγράμματος.
2.
3.
4.
5.

Συμμετοχή στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω ανακοινώσεων στο διαδίκτυο, επιστημονικών
δημοσιεύσεων, ομιλιών, ανακοινώσεων σε συνέδρια κτλ.
Συμμετοχή στη διοργάνωση διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου στην Κύπρο
Συμμετοχή στη σύνταξη περιοδικών εκθέσεων προόδου σχετικά με την πορεία του ερευνητικού προγράμματος
Διαχείριση της ιστό σελίδας του έργου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο σε αντικείμενο σχετικό με την ελληνική φιλολογία, λογοτεχνία, ιστορία ή/και θέατρο.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με την Ελληνική Λογοτεχνία, είτε της κλασικής αρχαιότητας είτε
του 20"" αιώνα ή/ και συνδυασμό αυτών.
3. Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα.
4. Βασικές δεξιότητες στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:
1. Εμπειρία στη διαχείριση ιστοσελίδων και πληροφοριακών συστημάτων, π.χ. ανανέωση και ανάρτηση
περιεχομένου και εισαγωγή στοιχείων.
ΑΠΟΛΑΒΕΣ:
Το ελάχιστο ύψος μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών του υποψηφίου καθορίζεται στις €935. Διευκρινίζεται ότι δεν
προβλέπεται 13°ς μισθός, προβλέπεται όμως ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε Νοσηλευτήρια του Δημοσίου.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν τα ακόλουθα:
(1) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία να περιγράφεται το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, η ερευνητική εμπειρία
και οι σχετικές με το αντικείμενο δεξιότητες του υποψηφίου.
(2) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
(3) Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες.
(4) Ονόματα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας ακαδημαϊκός, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.
(5) Τυχόν έγγραφα που τεκμηριώνουν προηγούμενη σχετική εμπειρία.
(6) Έντυπο Παραλαβής Αίτησης για Θέση Ερευνητικού Προσωπικού (ΑΠΚΥ 73), το οποίο μπορείτε να βρείτε στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ouc.ac.cy
Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για
θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη - Πρόγραμμα Σπουδών «Θεατρικές Σπουδές» και να παραδοθούν στην Υπηρεσία
Έρευνας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεωφόρος Γιάννου
Κρανιδιώτη 33, 2Κ όροφος, 2220 Λευκωσία, Τ.Θ.12794, 2252 Λευκωσία, μέχρι και την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 και
ώρα 2 μ.μ. ή να σταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για θέση
Μεταπτυχιακού Συνεργάτη - Πρόγραμμα Σπουδών «Θεατρικές Σπουδές», ο οποίος να φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική
σφραγίδα με ημερομηνία όχι αργότερα από τις 22.6.2012. Για περισσότερες πληροφορίες και για αναλυτική περιγραφή
των καθηκόντων της θέσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Αναπληρωτή Καθηγητή Βάϊο Λιαπή,
Υπεύθυνο του Ερευνητικού Προγράμματος, στο τηλέφωνο +357 22411912, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
vayosJiapis@oucac.cy, καθώς και στην Υπ. Έρευνας του Πανεπιστημίου με τον κ. Μιχάλη Σάββα, στο τηλέφωνο
22411692, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση michalis.savva@ouc.ac.cy
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ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ Cyta
Σύμφωνα με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο 115/90, ως αυτός
τροποποιήθηκε με τους Νόμους 58{Ι)/1992, 29(Ι}/2006 και 171(Ι)/2007, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) δέχεται
αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης, η οποία θα κενωθεί την 31° Οκτωβρίου 2012;
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Με βάση τον πιο πάνω Νόμο:
(α) Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται από το Συμβούλιο της Cyta με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς
διάρκειας, ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.
(β} Η απόφαση του Συμβουλίου της Cyta αποτελεί πράξη δημοσίου δικαίου και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργικό
Συμβούλιο, το οποίο, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, δύναται να μην εγκρίνει τον προτεινόμενο διορισμό.
(γ) Σε περίπτωση ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο της απόφασης yra πλήρωση της θέσης του Ανώτατου
Εκτελεστικού Διευθυντή, η υπογραφείσα σύμβαση της Cyta με το διορισμένο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή
τερματίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
(δ)

Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή καθορίζονται
σε Σχέδιο Υπηρεσίας, το οποίο κατατίθεται υπό μορφή Κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση, ενώ οι
Οροι Εργασίας καθορίζονται από το Συμβούλιο της Cyta και υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι εν
λόγω εγκρίσεις έχουν ήδή δοθεί.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Οπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας 26/2008, το οποίο δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας υπ. αρ. 4119 ημερομηνίας 6.6.2008.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας 26/2008, το οποίο δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας υπ. αρ. 4119 ημερομηνίας 6.6.2008.
ΟΡΟ! ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όπως περιγράφονται σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας
25.6.2008.
Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, το Σχέδιο Υπηρεσίας 26/2008 και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα http://www.cyta.com.cy/Default.aspx?ID=747.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους με επιστολή τους προς τον Γραμματέα της Cyta μέχρι τη
Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012. Στην επιστολή θα πρέπει να επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα του αιτητή και αποδεικτικά
στοιχεία για την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων. Στην επιστολή μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται ή να
επισυνάπτονται οποιαδήποτε στοιχεία που ο αιτητής κρίνει ως υποβοηθητικά για υποστήριξη της αίτησης του.
Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση πρωτότυπων αποδεικτικών στοιχείων και να καλέσει αιτητές σε
προφορική συνέντευξη.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων,
δηλαδή τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012.
Ο υποψήφιος που θα επιτύχει πρέπει να υπογράψει τη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου [σημείο (α) πιο πάνω], η οποία θα
προβλέπει την ανάληψη καθηκόντων την 1° Νοεμβρίου 2012, εφόσον η πράξη δημοσίου δικαίου τύχει της έγκρισης του
Υπουργικού Συμβουλίου [σημείο (β) πιο πάνω].
Οι αιτήσεις πρέπει να παραδίδονται διά χειρός στο Γραφείο του Γραμματέα της Cyta κατά τις ώρες 08:00 - 13:00 των
εργάσιμων ημερών ή να αποστέλλονται συστημένες (registered) με το ταχυδρομείο στο Γραμματέα της Cyta στη διεύθυνση,
οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, 1396 Λευκωσία, Κύπρος. Στο φάκελο να αναγράφεται «ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ».
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠίΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Η τριμελής επιτροπή, για την πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στην Επιτροπή Προστασίας
Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων, για το πρόγραμμα της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης,
ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για ένα εργοδοτούμενο καθορισμένης διάρκειας για την εκτέλεση καθηκόντων
Λειτουργού Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης για την επαρχία Λεμεσού/Πάφου, για χρονική περίοδο 2 ετών ή ενωρίτερα
εάν διαφοροποιηθούν οι ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος.
1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Ψυχολογία.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας,
(γ} Γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (όπως επεξεργαστή κειμένου, SPSS, διαδίκτυο).
(δ) Διετή πείρα οτην παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παιδικής παρέμβασης ή/και υπηρεσιών συναφών με τα
καθήκοντα της θέσης σε άτομα με νοητική αναπηρία.
(ε) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού
έτους στη Ψυχολογία της Υγείας, Συμβουλευτική ή Κλινική Ψυχολογία, αποτελεί πλεονέκτημα.
2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
(α) Εντοπισμός παιδιών που παρουσιάζουν ή πιθανόν να παρουσιάσουν νοητική αναπηρία.
(β) Οργάνωση ίων θεμάτων που απαιτούνται για αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και των θεραπευτικών και
άλλων παρεμβάσεων προς το παιδί.
(γ) Διερεύνηση των αναγκών της οικογένειας και οργάνωση και παρακολούθηση των παρεμβάσεων προς αυτή.
(δ) Παροχή ψυχολογικής στήριξης κοι καθοδήγησης προς την οικογένεια.
(ε) Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν σχετικών με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
3. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Προσόντα

Μόρια

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν
στην Ψυχολογία

Αριστα
Λίαν καλώς
Καλώς

Διετή πείρα στην παροχή υπηρεσιών έγκαιρης
παιδικής παρέμβασης ή/και υπηρεσιών συναφών με
τα καθήκοντα της θέσης σε άτομα με νοητική
αναπηρία

5 μόρια για την διετία και 0.5 μόριο για κάθε συνεχές
συμπληρωμένο εξάμηνο πέραν των δύο ετών, με
ανώτατο όριο τα πέντε έτη

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε
μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον
ακαδημαϊκού έτους στην Ψυχολογία της Υγείας,
Συμβουλευτική ή Κλινική Ψυχολογία

4

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD)

2

8
7
6

4. Η βασική αμοιβή όσον αφορά εργοδοτούμενο καθορισμένης διάρκειας για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού
Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α5 που ανέρχεται σε €10,325 ετήσιος
βασικός μισθός και σ' αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει
κατά την περίοδο απασχόλησης.
5. Η απασχόληση του εργοδοτούμενου καθορισμένης διάρκειας θα είναι για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία
εργοδότησης του ή ενωρίτερα αν παύσουν να υφίστανται οι έκτακτες ανάγκες που θα ικανοποιεί, λόγω διαφοροποίησης
των αναγκών λειτουργίας του Προγράμματος. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του τερματίζεται αυτοδικαίως
χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από τα Γραφεία της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά
Καθυστερημένων Ατόμων, στη διεύθυνση 28Πΐ Οκτωβρίου 10, 2012 Στρόβολος, τηλ. 22-871333 ή μέσω της ιστοσελίδας
της Επιτροπής www.cpmentai.com.cy
7. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικών των
ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων όπως και βεβαιώσεων για την απαιτούμενη πείρα, θα πρέπει να παραδοθούν στα
Γραφεία της Επιτροπής έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν στην Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας
Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση Τ.Ο. 23292, 1680
Λευκωσία, όχι αργότερα από την Παρασκευή 22.6.2012 και ώρα 12.30μ.μ.
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Διόρθωση Προκήρυξης με αριθμό 317, Τμήμα Α, σελίδα 356 της Επίσημης Εφημερίδας της 18.5.2012. Η διόρθωση
αφορά στους «Όρους Απασχόλησης», στο σημείο των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών, όπου το ποσό των €2,401,49
γίνεται €2,041,49.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΟΕ)
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ: Μεταπτυχιακός Συνεργάτης
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Μία (1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με συμβόλαιο για ένα {1 ) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπίστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την
πρόσληψη ενός Μεταπτυχιακού Συνεργάτη για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται με
εξωτερική χορηγία.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Για τη Θέση αυτή απαιτείται:
1.
Πτυχίο Οικονομικών σε επίπεδο Διδακτορικού.
2.
Πολύ καλή γνώση Οικονομετρίας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
3.
Τουλάχιστον δύο χρόνια πείρα έρευνας σε θέματα φορολογίας και κοινωνικών παροχών.
4.
Ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και έφεση για έρευνα θεωρούνται βασικά προσόντα.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Το ΚΟΕ λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα οικονομικά, ιδιαίτερα σε θέματα που ενδιαφέρουν την Κύπρο. Διαθέτει επαρκή
υποδομή (ερευνητές με γνώσεις προηγμένων οικονομετρικών μεθόδων, σύγχρονα λογισμικά προγράμματα, εκτεταμένες
βάσεις δεδομένων και σύγχρονο εξοπλισμό) για τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιστημονικού επιπέδου.
Η έρευνα στο ΚΟΕ δεν αφορά μόνο θέματα της Κυπριακής οικονομίας αλλά και οικονομικά θέματα γενικότερου
ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να παράγεται εκτεταμένο επιστημονικό έργο, μέρος του οποίου
δημοσιεύεται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στις ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΟΕ συμμετέχουν ως εταίροι και
συνεργάτες Κύπριοι και ξένοι ακαδημαϊκοί. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΟΕ
περιγράφονται στην ιστοσελίδα htlρ://www.erc.ucy.ac.cy,
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται σε ποσό ύψους μεταξύ €2,041,49 - €3,949,66, αναλόγως προσόντων
και πείρας. Δεν προνοείται 13ας μισθός και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για ένα
έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία ετη.
Οι
α)
β)
γ)

ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα σε (2) δύο αντίτυπα:
πλήρες βιογραφικά σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά,
αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακού και μεταπτυχιακού πτυχίου,
τα ονόματα τριών ατόμων (οι δύο, τουλάχιστον, να είναι ακαδημαϊκοί), από τους οποίους δυνατόν να ζητηθούν
συστάσεις, και
δ) αντίγραφα πτυχίων.
Οι αιτήσεις θα πρεπεί να παραδοθούν διό χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου
Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 και ώρα 14:00 ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο με την ένδειξη
"Θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη (PhD), Κέντρο Οικονομικών Ερευνών" ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική
σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 22 Ιουνίου 2012. Θα Θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν
στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 22
Ιουνίου 2012), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Κέντρου, τηλέφωνο
22893660.

ΤΜΗΜΑ A
422

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 20Î2

Αριθμός 356
Διόρθωση Προκήρυξης με αριθμό 318, Τμήμα Α, σελίδα 357 της Επίσημης Εφημερίδας της 18.5.2012. Η διόρθωση
αφορά στους «Όρους Απασχόλησης», στο σημείο των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών, όπου το ποσό των €2,401,49
γίνεται €2,041,49.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΟΕ)
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΤΙΤΛΟΣ: Μεταπτυχιακός Συνεργάτης
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Μία (1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με αυμβόλαιο για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την
πρόσληψη ενός (1) Μεταπτυχιακού Συνεργάτη για απαοχόληοη αε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται με
εξωτερική χορηγία.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Για τη θέση αυτή απαιτείται:
1.
Πτυχίο Οικονομικών σε επίπεδο MSc.
2.
Πολύ καλή γνώση Οικονομετρίας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
3.
Τουλάχιστον δύο χρόνια πείρα έρευνας οε θέματα φορολογίας και κοινωνικών παροχών.
4.
Ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και έφεση για έρευνα θεωρούνται βααικά προσόντα.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Το ΚΟΕ λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα οικονομικά, ιδιαίτερα σε θέματα που ενδιαφέρουν την Κύπρο. Διαθέτει ετταρκή
υποδομή {ερευνητές με γνώσεις προηγμένων οικονομετρικών μεθόδων, σύγχρονα λογισμικά προγράμματα, εκτεταμένες
βάσεις δεδομένων και σύγχρονο εξοπλισμό) για τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιστημονικού επιπέδου.
Η έρευνα στο ΚΟΕ δεν αφορά μόνο θέματα της Κυπριακής οικονομίας αλλά και οικονομικά θέματα γενικότερου
επιστημονικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να παράγεται σημαντικό ερευνητικό έργο, μέρος του οποίου δημοσιεύεται
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Στις ερευνητικές δραστηριότητες του ΚΟΕ συμμετέχουν ως εταίροι και συνεργάτες
Κύπριοι και ξένο: ακαδημαϊκοί. Περισσότερα για τις δραστηριότητες του ΚΟΕ παρέχονται στην ιστοσελίδα
http://www.erc.ucy.ac.cy.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Οι μηνιαίες ακαθόριστες απολαβές θα ανέρχονται σε ποσό ύψους μεταξύ €2.041,49 - €3.949,66, αναλόγως
προσόντων και πείρας. Δεν προνοείται 13ος μισθός και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η διάρκεια απασχόλησης θα
είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία έτη.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα σε (2) δύο αντίτυπα:
α)
πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά,
β)
αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακού και μεταπτυχιακού πτυχίου,
γ}
τα ονόματα τριών ατόμων {οι δύο, τουλάχιστον, να είναι ακαδημαϊκοί), από τους οποίους δυνατόν να ζητηθούν
συστάσεις, και
δ)
αντίγραφα πτυχίων.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου
Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 και ώρα 14:00 ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο με την ένδειξη
"Θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη (Msc), Κέντρο Οικονομικών Ερευνών" ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική
σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 22 Ιουνίου 2012. θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν
στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 22
Ιουνίου 2012), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Κέντρου, τηλέφωνο
22893660.
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ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραπτές Εξετάσεις για Τεχνίτες Οχημάτων
Οι περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμοι του 2006 και 2009
(Ν. 60(Ι)/2006 και Ν. 95 (Ι)/2009)
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, πληροφορεί τους
ενδιαφερομένους ότι, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για απόκτηση άδειας Τεχνίτη Οχημάτων, σύμφωνα με τις
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2012.
Με βάση το Νόμο, για να χορηγηθεί άδεια Τεχνίτη Οχημάτων από την αρμόδια αρχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
διαθέτουν τα ακαδημαϊκά προσόντα και την πείρα που προβλέπονται σε αυτόν και, όπου αυτό απαιτείται να επιτύχουν
σε γραπτές εξετάσεις.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάσουν κατά πόσο, με βάση τα ακαδημαϊκό προσόντα και την πείρα που
διαθέτουν, απαιτείται από το Νόμο να επιτύχουν και σε γραπτές εξετάσεις για την εξασφάλιση της άδειας Τεχνίτη
Οχημάτων. Η νομοθεσία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.mcw.gov.cy/ems
(ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/Τεχνίτες Οχημάτων/Νόμοι/Ν. 60(!)/2006).
Αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις, μπορούν να υποβληθούν στα Κεντρικά και στα Επαρχιακά Γραφεία του
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012. Το τέλος
συμμετοχής στην εξέταση καθορίζεται σε €34,00 για την κάθε ειδικότητα.
Έντυπα αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις διατίθενται στα Κεντρικά και στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος
καθώς και στην πιο πάνω ιστοσελίδα στην επιλογή (ΕΝΤΥΠΑ/ΘΕΜΑ: Τεχνίτες Οχημάτων/06-002).
Η ύλη των εξετάσεων είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην επιλογή (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/Τεχνίτες
Οχημάτων/ώιατάγματα/Εξεταστέα ύλη για τους Τεχνίτες Οχημάτων).
Τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: 22800534/22800527.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΙΣ 7/4/2012
Ο Δήμος Αμμοχώστου γνωστοποιεί τον κατάλογο των αποτελεσμάτων των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη
γραπτή εξέταση που διεξήγαγε στις 7 Απριλίου 2012, για τη θέση Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας {Πολιτιστικά Θέματα)
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 6(Ι)/98 όπως
έχει τροποποιηθεί.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο «επιτυχών στη γραπτή εξέταση» σημαίνει πρόσωπο που
συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο
καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.
Επισημαίνεται, ότι η τελική απόφαση για την υποψηφιότητα των επιτυχόντων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον αυτοί
κατέχουν τα βασικά απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην πιο πάνω θέση σύμφωνα με το οικείο σχέδιο υπηρεσίας
και την προκήρυξη της θέσης όπως μάλιστα αναφερόταν σχετικά και σε ενημερωτική επιστολή που είχε αποσταλεί σε
όλους τους υποψήφιους, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Από τον κατάλογο των επιτυχόντων θα καταρτιστεί κατάλογος των υποψηφίων που Θα κληθούν σε προφορική
εξέταση όπως προνοείται στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο 6{Ι)/98, όπως
έχει τροποποιηθεί.
Η ημερομηνία και ο τόπος της προφορικής εξέτασης θα γνωστοποιηθούν γραπτώς στους ενδιαφερομένους
αργότερα.

