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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση δύο κενών
θέσεων Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου με έδρα τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη
Λευκωσία. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α8:
€18.034,41 - 18.841,86 - 19.696,57 - 20.573,24 - 21.449,90 - 22.326,57 - 23.203,23 24.079,90 - 24.956,57 - 25.833,23 - 26.709,90 - 27.586,57 και Α10: €25.114,61 - 26.315,06
-27.515,51-28.715,95-29,916,4 - 31.116,84 - 32.317,29 - 33.517,74 - 34.718,18 και Α11:
€29.687,38 - 30.887,82 - 32.088,27 - 33.288,72 - 34.489,16 - 35.689,61 - 36.890,05 38.090,50 - 39.290,95 (Συνδυασμένες Κλίμακες).
Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από
σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα
με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της
Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως του 2017.
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς
και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
2. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α)

διεξάγει οικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συστημάτων, διαχειριστικούς
ελέγχους, ειδικές μελέτες και ετοιμάζει και υποβάλλει τις σχετικές εκθέσεις.
(β)
οργανώνει, παρακολουθεί και ενημερώνει τους μόνιμους φακέλους και τους
φακέλους εργασίας, που του ανατίθενται και διεξάγει τη σχετική με τα
καθήκοντα του αλληλογραφία. και
(γ)
εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
3. Απαιτούμενα Προσόντα:
(α)

(β)

πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα
ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
(i)
Οικονομικά,
(ii)
Λογιστική,
(iii)
Διοίκηση Επιχειρήσεων,
(iv)
Δημόσια Διοίκηση και
(v)
Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή
(vi)
να είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου∙
ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία. και

πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της
Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(γ)

(Ι) Διετής πείρα σε θέματα εσωτερικού ή/και εξωτερικού ελέγχου ή/και οικονομικής
διαχείρισης αποτελεί πλεονέκτημα.
(ΙΙ) Τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (4) απαιτούμενα προσόντα
καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας.
(ΙΙΙ) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις
του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η
κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους
υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία
λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο
Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης∙ και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην
Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
4
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

2
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως το 2015 «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική
περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι
πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για
διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό
μπορεί να διοριστεί –
(α) με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα . ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια
υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια».
5. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11 (1) (στ) και (ζ) των περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου
(Όροι Υπηρεσίας Υπάλληλων) Κανονισμών του 1997 μέχρι 2011, για να διοριστεί κάποιος
σε θέση στην Αρχή πρέπει να μην έχει ηλικία μικρότερη των δεκαεπτά χρονών και να έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στη Δημοκρατία, εκτός αν έχει απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές.
6. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5 –
«ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ»), που είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής καθώς
επίσης και στην ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται
στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται με το χέρι στα Κεντρικά Γραφεία της
Αρχής από τις 08:00 μέχρι τις 14:00, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 5 (5ος όροφος),
2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη
Γενική Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία, το αργότερο
μέχρι την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017.
7. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιημένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών
των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3
πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα
πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα
ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται
με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση.

