
 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης 

Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 

70(Ι)/2016 - εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση έξι (6) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τη 

στελέχωση των Διευθύνσεων του Υφυπουργείου Τουρισμού που έχουν ως αρμοδιότητα την υλοποίηση Σχεδίων Χορηγιών 

που εντάσσονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

Οι θέσεις αφορούν:  

α. Τέσσερις (4) Τουριστικούς Λειτουργούς (Κλ. Α8), εκ των οποίων:  

i. Δυο (2) θα τοποθετηθούν στη Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Επιχειρήσεων  

ii. Ένας (1) θα τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων  

iii. Ένας (1) θα τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού, στο Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

 

β. Δυο (2) Ανώτερους Τεχνικούς (Κλ. Α9) στη Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 

Πίνακας 1. Κατανομή Θέσεων  

  Αρμόδια Διεύθυνση Υφυπουργείου Τουρισμού &  

Τίτλος Σχεδίου στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  

Εκτιμώμενη 

Ολοκλήρωση 
Θέση Α8 Θέση A9 

 Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Α) 

Σχέδιο για Αναβάθμιση τουριστικών καταλυμάτων / ξενοδοχείων για 

εκσυγχρονισμό & βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού 

προϊόντος  

06/2026 1 1 

Β) 

Σχέδιο για Αναβάθμιση παραδοσιακών χώρων εστίασης ή πώλησης 

παραδοσιακών προϊόντων με την προϋπόθεση ένταξής τους στο 

Σύμφωνο «Taste of Cyprus»  

06/2025 1 1 

 Διεύθυνση Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων 

Γ) 

Σχέδιο για Δημιουργία ιατρικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 

αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης σε τουριστικά καταλύματα / 

ξενοδοχεία, με στόχο την προσέλκυση ιατρικού τουρισμού και τουρισμού 

υγείας και ευεξίας 

06/2026 1  

 Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού    

Δ) Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 06/2026 1  

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

1. Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α8. Με βάση το Άρθρο 10 του πιο 

πάνω Νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου απασχολείται με 

μειωμένη κλίμακα εισδοχής (€22.092) για τους πρώτους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψη του όπως 

καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Οι δαπάνες προσωπικού θα συγχρηματοδοτηθούν 

από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

2. Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) Σχεδίων Χορηγιών που υλοποιούνται από τις 

εκάστοτε Διευθύνσεις (βλ. πιο πάνω Πίνακα 1), εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγηση του ο εργοδοτούμενος ορισμένου 

χρόνου κρίνεται επαρκής και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 

του Νόμου 70(Ι)/2016. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου που εμπίπτουν στο άρθρο 4(2)(δ) του 

Νόμου δε μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου.  

3. Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κατά την ετήσια αξιολόγηση του κριθεί ανεπαρκής, τότε 

τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967-2003. 

4. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία στα υποστατικά που στεγάζουν το Υφυπουργείο 

Τουρισμού (Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία). 



 

Καθήκοντα 

5. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν θα αφορούν τη διαχείριση, 

υλοποίηση και παρακολούθηση των πιο πάνω αναφερόμενων Σχεδίων (στο εξής το «Σχέδιο») και θα περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων:  

 Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων αναφορικά με την υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου.  

 Ετοιμασία σημειωμάτων, εκθέσεων, πρακτικών, διεκπεραίωση σχετικής με τα καθήκοντα αλληλογραφίας και τήρηση 

στατιστικών στοιχείων. 

 Συνεργασία, συντονισμός και επικοινωνία με τις Διευθύνσεις του Υφυπουργείου Τουρισμού και άλλα αρμόδια 

τμήματα/υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Σχεδίου. 

 Συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης ή παρακολούθησης του Σχεδίου. 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις της Υπηρεσίας με άλλα εμπλεκόμενα αρμόδια τμήματα/υπηρεσίες, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του.  

 Συνεργασία και επικοινωνία με Δυνητικούς Δικαιούχους και Δικαιούχους του Σχεδίου.  

 Εκτελεί καθήκοντα αναφορικά με θέματα δημοσιότητας σε σχέση με το Σχέδιο. 

 Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος σε σχέση με τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή του Σχεδίου. 

Προσόντα 

6. Τα Απαιτούμενα Προσόντα καθορίζονται ως εξής:  

α. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε Marketing, Tourism, Διεύθυνση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων (Hotel and Catering Administration, Hotel Management) ή σε άλλα συναφή θέματα. (Σημ.: Ο όρος 

«πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).  

β. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. 

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument  

γ. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 

 

7. Τα ακόλουθα Επιπρόσθετα Προσόντα αξιολογούνται και μοριοδοτούνται:  

α. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (περιλαμβανομένης της κατοχής Διδακτορικού διπλώματος), ο οποίος αποκτήθηκε από 

αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα 

ακόλουθα θέματα: Marketing, Tourism, Διεύθυνση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel and Catering 

Administration, Hotel Management), Λογιστική, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια 

Διοίκηση, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Πληροφορική ή Νομικά.  

β. Αποδεδειγμένη πείρα στην παρακολούθηση / συντονισμό / υλοποίηση έργων συμπεριλαμβανομένων και των 

ευρωπαϊκών. Η επαγγελματική πείρα αποδεικνύεται με τις σχετικές βεβαιώσεις.  

γ. Κατοχή προσόντος Διαχείρισης Έργων (Project Management Professional).  

δ. Κατοχή Άδειας ECDL (European Computer Driving License) ως αποδεδειγμένη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 

Πίνακας 2α. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότησης των Υποψηφίων 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 10 /Τίτλο 20 

Μεταπτυχιακό που προσμετρείται 

έναντι απαιτούμενου προσόντος δεν 

δύναται να μοριοδοτηθεί 

2) 

Πείρα στην παρακολούθηση / συντονισμό / 

υλοποίηση έργων συμπεριλαμβανομένων και των 

ευρωπαϊκών 

6 /Εξάμηνο 72 
6 μόρια ανά συμπληρωμένο εξάμηνο 

με μέγιστη εμπειρία τα 6 έτη 

3) 
Κατοχή προσόντος Διαχείρισης Έργων (Project 

Management Professional ή αντίστοιχο) 
4 4  

4) 

Κατοχή Άδειας ECDL (European Computer Driving 

License) ως αποδεδειγμένη γνώση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 

4 4  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  100  

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument


 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

1. Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α9. Με βάση το Άρθρο 10 του πιο 

πάνω Νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου απασχολείται με 

μειωμένη κλίμακα εισδοχής (€27.372) για τους πρώτους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψη του όπως 

καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Οι δαπάνες προσωπικού θα συγχρηματοδοτηθούν 

από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

2. Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση των δυο (2) Σχεδίων Χορηγιών που υλοποιούνται από τη 

Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Επιχειρήσεων (βλ. πιο πάνω Πίνακα 1), εφόσον κατά 

την ετήσια αξιολόγηση του ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κρίνεται επαρκής και νοουμένου ότι πληρούνται οι 

πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου 70(Ι)/2016. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι 

ορισμένου χρόνου που εμπίπτουν στο άρθρο 4(2)(δ) του Νόμου δε μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου 

χρόνου.  

3. Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κατά την ετήσια αξιολόγηση του κριθεί ανεπαρκής, τότε 

τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967-2003. 

4. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία στα υποστατικά που στεγάζουν το Υφυπουργείο 

Τουρισμού (Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία). 

Καθήκοντα 

5. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν θα αφορούν τη διαχείριση, 

υλοποίηση και παρακολούθηση των πιο πάνω αναφερόμενων Σχεδίων (στο εξής το «Σχέδιο») και θα περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων:  

 Εκτέλεση τεχνικών καθηκόντων αναφορικά με την υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου.  

 Ετοιμασία σημειωμάτων, εκθέσεων, πρακτικών, διεκπεραίωση σχετικής με τα καθήκοντα αλληλογραφίας και τήρηση 

στατιστικών στοιχείων. 

 Συνεργασία, συντονισμός και επικοινωνία με τις Διευθύνσεις του Υφυπουργείου Τουρισμού και άλλα αρμόδια 

τμήματα/υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Σχεδίου. 

 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης, ειδικότερα για έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων όπως 

άδειες οικοδομής / πολεοδομίας / υλικοτεχνικές μελέτες & προσφορές. 

 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης, ειδικότερα τις επαληθεύσεις του Τεχνικού Μέρους, σε 

συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Υφυπουργείου & Αρχείο. 

 Παροχή στήριξης στην Υπηρεσία για ετοιμασία όρων διαγωνισμού, συμμετοχή στις Επιτροπές Αξιολόγησης / 

Παρακολούθησης των Συμβάσεων αγοράς εξωτερικών υπηρεσιών για Επαληθεύσεις Φυσικού Αντικείμενου, και 

επικοινωνία με εν λόγω εξωτερικούς συνεργάτες. 

 Συνεργασία και επικοινωνία με Δυνητικούς Δικαιούχους και Δικαιούχους του Σχεδίου για συλλογή τυχόν διευκρινιστικών 

στοιχείων.  

 Συμμετοχή σε συναντήσεις της Υπηρεσίας με άλλα εμπλεκόμενα αρμόδια τμήματα/υπηρεσίες, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του.  

 Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος σε σχέση με τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή του Σχεδίου. 

Προσόντα 

6. Τα Απαιτούμενα Προσόντα μιας (1) θέσης καθορίζονται ως εξής:  

α. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή 

τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).  

β. Ισχύουσα ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο (Ν. 224/1990 όπως έχει κατά περίπτωση 

τροποποιηθεί) ή αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε αντίστοιχο σώμα της χώρας προέλευσης 

του εάν η χώρα προέλευσης του είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. 

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument  

δ. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 

 

7. Τα Απαιτούμενα Προσόντα μιας (1) θέσης καθορίζονται ως εξής:  

α. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή 

τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).  

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument


 

β. Ισχύουσα ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο (Ν. 224/1990 όπως έχει κατά περίπτωση 

τροποποιηθεί) ή αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε αντίστοιχο σώμα της χώρας προέλευσης 

του εάν η χώρα προέλευσης του είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. 

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument  

δ. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 

 

8. Και για τις δυο (2) θέσεις, τα ακόλουθα Επιπρόσθετα Προσόντα αξιολογούνται και μοριοδοτούνται:  

α. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (περιλαμβανομένης της κατοχής Διδακτορικού διπλώματος), ο οποίος αποκτήθηκε από 

αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα 

ακόλουθα θέματα: Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, Πολεοδομία, Επιμετρητής, Construction Management, Ασφάλεια & 

Υγεία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση. 

β. Αποδεδειγμένη πείρα στην παρακολούθηση / συντονισμό / υλοποίηση κατασκευαστικών έργων. Η επαγγελματική πείρα 

αποδεικνύεται με τις σχετικές βεβαιώσεις.  

γ. Αποδεδειγμένη πείρα στην παρακολούθηση / διαχείριση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων / σχεδίων χορηγιών. 

Η επαγγελματική πείρα αποδεικνύεται με τις σχετικές βεβαιώσεις.  

δ. Κατοχή προσόντος Διαχείρισης Έργων (Project Management Professional).  

 

Πίνακας 2β. Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότησης των Υποψηφίων 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 10 /Τίτλο 20 

Μεταπτυχιακό που προσμετρείται 

έναντι απαιτούμενου προσόντος δεν 

δύναται να μοριοδοτηθεί 

2) 
Πείρα στην παρακολούθηση / συντονισμό / 

υλοποίηση κατασκευαστικών έργων 
8 / Έργο 40 

8 μόρια ανά συμπληρωμένο έργο με 

μέγιστη εμπειρία τα 5 έργα 

3) 
Πείρα στην παρακολούθηση / διαχείριση / υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων / σχεδίων χορηγιών. 
6 / Εξάμηνο 36 

6 μόρια ανά συμπληρωμένο εξάμηνο 

με μέγιστη εμπειρία τα 3 έτη 

4) 
Κατοχή προσόντος Διαχείρισης Έργων (Project 

Management Professional ή αντίστοιχο) 
4 4  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  100  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και μοριοδότησης των Αιτήσεων καταρτίζεται Πίνακας Κατάταξης των 

υποψηφίων. 

 

2. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται με βάση τη διάρκεια Επαγγελματικής 

εμπειρίας στη παρακολούθηση / συντονισμό / υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών. Σε περίπτωση 

που εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή των υποψηφίων, στην παρουσία των 

εμπλεκομένων αν το επιθυμούν.  

 

3. Τουριστικοί Λειτουργοί: Ο τρεις (3) πρώτοι υποψήφιοι με την ψηλότερη βαθμολογία θα τοποθετηθούν στα Σχέδια Α, Γ και 

Δ (διάρκεια έργου μέχρι 06/2026)  και ο 4ος υποψήφιος με την ψηλότερη βαθμολογία θα τοποθετηθεί στο Σχέδιο Β 

(διάρκεια έργου μέχρι 06/2025). Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του συμβολαίου του 1ου ή/και 2ου ή/και 3ου επιτυχόντα, 

τότε η κενωθείσα θέση θα πληρείται κατ’ αρχήν εσωτερικά (από τον 2ον ή/και 3ον  ή/και 4ον επιτυχόντα), οι θέσεις των 

οποίων θα συμπληρώνονται από τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης στον σχετικό πίνακα υποψηφίων. 

 

Ανώτεροι Τεχνικοί: Θα καταρτιστούν δυο (2) Πίνακες Κατάταξης για Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς αντίστοιχα. 

Ο πρώτος (1) υποψήφιος με την ψηλότερη βαθμολογία θα τοποθετηθεί στο Σχέδιο Α (διάρκεια έργου μέχρι 06/2026). Εάν 

είναι Αρχιτέκτονας, τότε ο 1ος υποψήφιος Πολιτικός Μηχανικός με την ψηλότερη βαθμολογία θα τοποθετηθεί στο Σχέδιο 

Β (διάρκεια έργου μέχρι 06/2025), και αντίστροφα. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του συμβολαίου του 1ου  

 

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument


 

επιτυχόντα, τότε η κενωθείσα θέση θα πληρείται από τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης στον σχετικό πίνακα 

υποψηφίων. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη σχετική ενημέρωση στο Πακέτο της Πρόσκλησης για Εργοδοτούμενους 

Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Αίτησης, Συμβόλαιο Εργοδότησης, Βασικοί Όροι Απασχόλησης και τον περί της Ρύθμισης 

της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 

2016 (Ν.70(Ι)/2016), στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού (http://www.tourism.gov.cy ) κάτω από τις 

<Ανακοινώσεις>. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή να 

καταθέσουν έναντι απόδειξης παραλαβής στο Αρχείο του Υφυπουργείου Τουρισμού (4ος όροφος), την Αίτηση, στη 

διεύθυνση:  

Υφυπουργείο Τουρισμού, Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία, Κύπρος  

 

με την ένδειξη «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», όχι αργότερα από τις 31 

Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 2.00 μ.μ. Το εμπρόθεσμο της παράδοσης του φακέλου θα βεβαιώνεται από τη σφραγίδα του 

Αρχείου του Υφυπουργείου Τουρισμού ή τη σφραγίδα του ταχυδρομείου για τους φακέλους που θα αποσταλούν 

συστημένοι ταχυδρομικώς.  

 

2. Το Έντυπο Αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα, 

περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά 

(π.χ. αντίγραφα πτυχίων και μεταπτυχιακών με τις αναλυτικές βαθμολογίες τόσο των απαιτούμενων όσο και των 

επιπρόσθετων προσόντων, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, κ.ά.). Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα ενδέχεται να 

ζητηθούν για έλεγχο. Επιπλέον, όσα πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα – εκτός από τα 

Αγγλικά – θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά από Μεταφραστή από το Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών 

αναρτημένο στη σελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (PIO).  

 

3. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες, δεν είναι υπογραμμένες και δεν 

συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα απορρίπτονται και δε θα εξετάζονται.  

 

4. Για τους επιτυχόντες που θα υπογράψουν σύμβαση εργοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί επίσημο έγγραφο, στην 

Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 

5. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22691196 και 22691248 . 

http://www.tourism.gov.cy/

