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                  Κυπριακή Δημοκρατία  

                       

ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  

ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΛΕΜΕΣΟΥ  

 

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει  τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών   που πιθανόν να 

προκύψουν για  απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στον Δήμο 

για τις δράσεις και έργα που δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν την προγραμματική 

περίοδο 2021 – 2027, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Εθνικά Ταμεία.  

 

1. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ /ΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Γενικός Συντονιστής)  (ΚΛ.  Α11  ετήσιος βασικός €36.470)   

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Πολιτική Μηχανική  

Σημείωση 1: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον Κλάδο Πολιτικής 

Μηχανικής σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

Νομοθεσία. 

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

(γ) Συνολική εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε  (15) ετών σε διαχείριση τεχνικών και 

οικοδομικών συμβολαίων και οργάνωση / διαχείριση κατασκευαστικών έργων. 

(δ) Αποδεδειγμένη πενταετής πείρα σε καθήκοντα Μηχανικού Έργου σε πολεοδομικά 

έργα ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία ή και τον κρατικό 

προϋπολογισμό.  

(ε) Να έχει ολοκληρώσει ως Μηχανικός Έργου, έργο αξίας τουλάχιστον €3.000.000 

κατά τα τελευταία 10 χρόνια. 

(στ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, 

πρωτοβουλία, ευθυκρισία. 

(ζ) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου  

 

Καθήκοντα και Ευθύνες: 

(α) Εκτελεί καθήκοντα Γενικού Συντονιστή στις δράσεις και Έργα του Δήμου και 

των άλλων Δήμων της μείζονος Λεμεσού που δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 

Εθνικά Ταμεία. την προγραμματική περίοδο 2021-2027, στα πλαίσια της Στρατηγικής 

Ολοκληρωμένης Λεμεσιανής Ανάπτυξης που έχει εγκριθεί. 

(β) Θα έχει τη συνολική ευθύνη για τον συντονισμό υλοποίησης της Στρατηγικής.  

(γ) Θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

των έργων, των κανονισμών και της σύνταξης των πιστοποιήσεων και πληρωμών των 

τελικών αποδεκτών.  

(δ) Θα διευκολύνει τους ελέγχους όλων των αρμόδιων οργάνων της ΓΔ ΕΠΣΑ και 

της Ε.Ε,  

(ε) Θα συνεργάζεται τακτικά και εποικοδομητικά με τα αρμόδια όργανα/τμήματα του 

κάθε Δήμου ξεχωριστά που εμπλέκονται στην υλοποίηση των δράσεων και έργων της 

Στρατηγικής.  

(στ) Θα μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών χρηματοδοτήσεων-

χρηματορροών και άλλων διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές 

εγκύκλιους/οδηγίες 
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(η) Θα έχει τη συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση της ετοιμασίας και 

υποβολής των Τεχνικών Δελτίων, Δελτίων Δαπανών, Δελτίων Παρακολούθησης, 

ετοιμασία χρηματοοικονομικών ροών και υποβολή αιτημάτων για προκαταβολές κλπ 

(θ) Είναι υπεύθυνος για την γενική παρακολούθηση υλοποίησης και διαχείρισης των 

δράσεων και Έργων στα χρονικά και ποιοτικά πλαίσια. 

(ι) Είναι υπεύθυνος για τον γενικό συντονισμό υλοποίησης και διαχείρισης των έργων 

(προγραμματισμό και οργάνωση εργασιών, παρακολούθηση και επίλυση 

προβλημάτων που παρουσιάζονται, οικονομική διαχείριση έργων, διαχείριση 

συμβατικών θεμάτων, κ.α) 

(κ) Ετοιμασία και καθορισμός  λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων των έργων, τα οποία 

θα πρέπει να ακολουθηθούν, την ενημέρωση των Αρμοδίων Φορέων και την 

παρακολούθηση της υλοποίησης τους. 

(λ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του. 

 

Μοριοδότηση Προσόντων / Πείρας: 

 

α/α Προσόντα / Πείρα Μονάδες  Παρατηρήσεις 

1. Βαθμός Πανεπιστημιακού Πτυχίου  1 – 2 Άριστα 2 

Λίαν Καλώς 1 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  σε θέματα 

που καθορίζονται στα απαιτούμενα 

προσόντα 

Σημ.: (α) σε περίπτωση που αιτητής 

θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω του 

Μεταπτυχιακού του διπλώματος που 

κατέχει, θα μοριοδοτείται ως να έχει 

πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς» και 

το εν λόγω προσόν δεν θα 

μοριοδοτείται ξανά.  

 

 

1  

3.  Πείρα επιπλέον της απαιτούμενης 

δεκαπενταετούς    σχετικά με τα 

καθήκοντα  

1 – 2 1 μονάδα για κάθε 

συμπληρωμένη τετραετία   με 

μέγιστο τα 8 χρόνια, δηλαδή 2 

μονάδες  

4. Πείρα επιπλέον της απαιτούμενης 

πενταετούς σε καθήκοντα μηχανικού 

ή επιβλέποντα μηχανικού σε τεχνικά 

Πολεοδομικά Έργα ή τεχνικά έργα 

συγχρηματοδοτούμενα από τα 

διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή  και τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό 

1 – 4 1 μονάδα ανά συμπληρωμένο 

έτος με μέγιστο τα 4 χρόνια 

δηλαδή 4 μονάδες 

 

Σημειώσεις: 

(α) Σε περίπτωση που μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με 

βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι 

ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε 

διαδοχικές αξιολογήσεις: 

 

i. Βαθμολογία πανεπιστημιακού διπλώματος (πρώτος σε σειρά προτεραιότητας 

ο αιτητής με την υψηλότερη βαθμολογία)  
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ii. Επίπεδο Προσόντων (δηλ. Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται 

ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου, δεύτερος ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

κ.ο.κ) 

iii. Διάρκεια πείρας σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δηλ. Πρώτος κατατάσσεται  ο 

αιτητής με την μεγαλύτερη εργασιακή πείρα). 

iv. Αιτητές που κατέχουν 2 ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα συναφή με 

τα απαιτούμενα προσόντα, το δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα θα λαμβάνεται 

υπόψη μόνο στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων. 

 

(β) Διπλώματα ή Τίτλοι Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης 

Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν 

συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). 

 

2. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  (2 άτομα)  (ΚΛ. Α9- ετήσιος βασικός €27.368)       

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Πολιτική Μηχανική  

Σημείωση 1: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον Κλάδο Πολιτικής 

Μηχανικής  σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

Νομοθεσία. 

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

(γ) Συνολική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε διαχείριση συμβολαίων και 

οργάνωση / διαχείριση κατασκευαστικών έργων. 

(δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, 

πρωτοβουλία, ευθυκρισία. 

(ε) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου  

 

Καθήκοντα και Ευθύνες: 

(α) Εκτελεί καθήκοντα Μηχανικού Έργου ή Συντονιστή σε Έργα του Δήμου 

Λεμεσού που δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Εθνικά Ταμεία. 

(β) Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμού, ωρίμανσης και ελέγχου των μελετών,  

της προσφοροδότησης και του γενικού συντονισμού μέχρι την ολοκλήρωση των 

έργων που θα υλοποιήσει ο Δήμος Λεμεσού 

(α) Συντονίζει την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών, Συντονίζει την διαδικασία 

προσφοροδοτήσεων / αναθέσεων/ υπογραφών συμβάσεων 

(γ) Είναι υπεύθυνος για την απαιτούμενη αλληλογραφία στο πλαίσιο των συμβάσεων 

μελετών / έργων. 

(δ) Συντονίζει την έκδοση πληρωμών  για τα έργα / συμβάσεις 

(β) Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση και διαχείριση των Έργων στα χρονικά και 

ποιοτικά πλαίσια που καθορίζονται στο συμβόλαιο μεταξύ Εργοδότη και Εργολήπτη.  

(γ) Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση και διαχείριση κατασκευαστικών έργων 

(προγραμματισμό και οργάνωση εργασιών, παρακολούθηση και επίλυση 

προβλημάτων που παρουσιάζονται, οικονομική διαχείριση έργων, διαχείριση 

συμβατικών θεμάτων, έκδοση πιστοποιητικών πληρωμής, έλεγχο και διαδικασία 

διαπραγμάτευσης τελικών λογαριασμών έργων κ.α) 

(δ) Παρακολουθεί την πρόοδο εργασιών, τηρεί τα χρονοδιαγράμματα και ενημερώνει 

ανάλογα τον Εργοδότη. 
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(ε) Είναι υπεύθυνος για  τη διαδικασία προώθησης / έγκρισης αλλαγών και εκπονεί 

όλες τις απαιτούμενες εκθέσεις αλλαγών προς υποβολή και παρουσίαση στα αρμόδια 

όργανα και επιτροπές. 

(στ) Διευθύνει / συμμετέχει στις συναντήσεις εργοταξίου (τεχνικές και προόδου) με 

τη συμμετοχή και άλλων συντελεστών / συμβούλων του έργου. 

(ζ) Είναι υπεύθυνος για την απαιτούμενη αλληλογραφία στο πλαίσιο των συμβάσεων 

έργων και τήρηση πρακτικών 

(η) Συνεργάζεται με την ομάδα επίβλεψης των έργων και άλλους εξωτερικούς 

συμβούλους του Δήμου σε όλα τα στάδια των έργων.  

(θ) Συνεργάζεται με το Δημοτικό Μηχανικό του Δήμου ή εκπρόσωπο του και την 

ομάδα που θα συγκροτηθεί για την εκτέλεση  των έργων. 

(ι) Ετοιμασία και καθορισμός  λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων των έργων, τα οποία 

θα πρέπει να ακολουθηθούν, την ενημέρωση του Δήμου και την παρακολούθηση της 

υλοποίησης τους. 

(κ) Υπεύθυνος για το συντονισμό μεταξύ των Εργοληπτών, των Αρχών Κοινής 

Ωφέλειας, της Τροχαίας Λεμεσού κτλ 

(λ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του. 

 

Μοριοδότηση Προσόντων / Πείρας: 

 

α/α Προσόντα / Πείρα Μονάδες  Παρατηρήσεις 

1. Βαθμός Πανεπιστημιακού 

Πτυχίου  

 

1 – 2 Άριστα 2 

Λίαν Καλώς 1 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  σε 

θέματα που καθορίζονται στα 

απαιτούμενα προσόντα 

Σημ.: (α) σε περίπτωση που 

αιτητής θεωρηθεί ως υποψήφιος 

λόγω του Μεταπτυχιακού του 

διπλώματος που κατέχει, θα 

μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο με 

βαθμό «Λίαν Καλώς» και το εν 

λόγω προσόν δεν θα μοριοδοτείται 

ξανά.  

 

1  

3.  Πείρα επιπλέον της απαιτούμενης 

δεκαετούς  σχετικά με τα 

καθήκοντα  

1 – 2 1 μονάδα για κάθε 

συμπληρωμένη τετραετία  με 

μέγιστο τα 8 χρόνια, δηλαδή 

2 μονάδες  

4. Πείρα σε διαχείριση 

πολεοδομικών έργων ή έργων 

Συγχρηματοδοτούμενων από τα 

διαρθρωτικά ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό 

1- 4  1 μονάδα ανά συμπληρωμένο 

έτος με μέγιστο τα 4 χρόνια 

δηλαδή 4 μονάδες 

 

Σημειώσεις: 

(α) Σε περίπτωση που μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με 

βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι 

ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε 

διαδοχικές αξιολογήσεις: 
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i. Βαθμολογία πανεπιστημιακού διπλώματος (πρώτος σε σειρά προτεραιότητας 

ο αιτητής με την υψηλότερη βαθμολογία)  

ii. Επίπεδο Προσόντων (δηλ. Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται 

ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου, δεύτερος ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

κ.ο.κ) 

iii. Διάρκεια πείρας σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δηλ. Πρώτος κατατάσσεται  ο 

αιτητής με την μεγαλύτερη εργασιακή πείρα). 

iv. Αιτητές που κατέχουν 2 ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα συναφή με 

τα απαιτούμενα προσόντα, το δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα θα λαμβάνεται 

υπόψη μόνο στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων. 

 

(β) Διπλώματα ή Τίτλοι Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης 

Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν 

συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). 

 

3. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

(ΚΛ. Α8 - ετήσιος βασικός €22.048)       

 

1. Απαιτούμενα Προσόντα: 

 

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από 

τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: 

Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής 

(περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information 

Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική. 

(Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ή τίτλο). 

 

2. Διετής μεταπτυχιακή πείρα στη Πληροφορική 

 

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

 

4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, 

πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής 

συνεργασίας. 

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες: 

 

1. Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και 

ανάπτυξη της πληροφορικής με βάση τα καθορισμένα πρότυπα και 

μεθοδολογίες, περιλαμβανομένων των πιο κάτω: 

  α)  σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων 

πληροφορικής 

        β) ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών, προτύπων, προϋπολογισμού για τις 

δράσεις και έργα για προσφοροδότηση  

 γ) αξιολόγηση προσφορών  

δ) παρέχει τεχνική υποστήριξη για τη μηχανογράφηση και την χρήση 

προγραμμάτων πληροφορικής και στοιχείων, δεδομένων και τη 

διεκπεραίωση των μελετών, προγραμμάτων, δράσεων και εργασιών που 

σχετίζονται με τα οριζόντια έργα της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης 
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Λεμεσιανής Ανάπτυξης που έχει εγκριθεί του Δήμου και των άλλων Δήμων 

της μείζονος Λεμεσού  

  ε) ετοιμασία προγραμμάτων και σελίδων Internet και ηλεκτρονική απεικόνιση 

δεδομένων 

στ) διεύθυνση και συντήρηση δράσεων και έργων πληροφορικής 

(ζ)   τηρεί τα χρονοδιαγράμματα και ενημερώνει ανάλογα τον Εργοδότη. 

(η)  Είναι υπεύθυνος για  τη διαδικασία προώθησης / έγκρισης αλλαγών και 

εκπονεί όλες τις απαιτούμενες εκθέσεις αλλαγών προς υποβολή και 

παρουσίαση στα αρμόδια όργανα και επιτροπές. 

 θ) διεξαγωγή της σχετικής με τα καθήκοντα του αλληλογραφίας 

 

2. Θα συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα/τμήματα του κάθε Δήμου. 

 

3. Διεξάγει έρευνες, μελέτες, συλλέγει και αναλύει τα απαραίτητα στοιχεία και 

πληροφορίες και ετοιμάζει εισηγητικά σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και 

πρακτικά. 

 

4. Φροντίζει για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει την 

σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει την σχετική αλληλογραφία. 

 

5. Εποπτεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό. 

 

6. Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων           

 συσκέψεων  και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.  

 

7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν 

  

 

3 Μοριοδότηση: 

 

α/α Προσόντα / Πείρα / Συνέντευξη  Μονάδες Παρατηρήσεις  
1. Βαθμός Πανεπιστημιακού Πτυχίου 1 -2  Άριστα 2 

Λίαν καλώς 1 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  σε θέματα 

που καθορίζονται στα απαιτούμενα 

προσόντα  

Σημ.: (α) σε περίπτωση που αιτητής 

θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω του 

Μεταπτυχιακού του διπλώματος που 

κατέχει, θα μοριοδοτείται ως να έχει 

πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς» και 

το εν λόγω προσόν δεν θα 

μοριοδοτείται ξανά.  

 

 

1  

3. Πείρα     σχετική  με τα καθήκοντα  1 – 4 1 μονάδα για κάθε 

συμπληρωμένη διετία με 

μέγιστο τα 8 χρόνια δηλαδή 4  

μονάδες  

 

 

Σημειώσεις: 
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(α) Σε περίπτωση που μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με 

βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι 

ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε 

διαδοχικές αξιολογήσεις: 

i. Βαθμολογία πανεπιστημιακού διπλώματος (πρώτος σε σειρά προτεραιότητας 

ο αιτητής με την υψηλότερη βαθμολογία)  

ii. Επίπεδο Προσόντων (δηλ. Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται 

ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου, δεύτερος ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

κ.ο.κ) 

iii. Διάρκεια πείρας σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δηλ. Πρώτος κατατάσσεται  ο 

αιτητής με την μεγαλύτερη εργασιακή πείρα). 

iv. Αιτητές που κατέχουν 2 ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα συναφή με 

τα απαιτούμενα προσόντα, το δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα θα λαμβάνεται 

υπόψη μόνο στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων. 

 

(β) Διπλώματα ή Τίτλοι Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης 

Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν 

συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). 

 

4. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

(ΚΛ. Α8 - ετήσιος βασικός €22.048)       

 

1. Απαιτούμενα Προσόντα: 

 

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα 

ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

Οικονομικές, Πολιτικές ή Κλασσικές Επιστήμες, Πολιτιστικές ή Κοινωνικές 

Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-law), Δημόσιες Σχέσεις, 

Διεθνείς Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ιστορία, Ευρωπαϊκές 

Σπουδές, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.   

(Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα 

ή τίτλο) 

 

2.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

 

3.  Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, 

πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής 

συνεργασίας. 

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες: 

 

1. Εκτελεί γενικά διοικητικά  καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων 

υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του 

τομέα στον οποίο τοποθετείται και ειδικότερα εφαρμόζει την στρατηγική 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΓΔ ΕΠΣΑ 

 

2. Διεξάγει έρευνες, μελέτες, συλλέγει και αναλύει τα απαραίτητα στοιχεία και 

πληροφορίες και ετοιμάζει εισηγητικά σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και 

πρακτικά. 
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3. Φροντίζει για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει την 

σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει την σχετική αλληλογραφία. 

 

4. Τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων και άλλων συσκέψεων  και διεκπεραιώνει τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται. 

 

5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 

 

3 Μοριοδότηση: 

 

α/α Προσόντα / Πείρα / Συνέντευξη  Μονάδες Παρατηρήσεις  
1. Βαθμός Πανεπιστημιακού 

Πτυχίου 

1 -2  Άριστα 2 

Λίαν καλώς 1 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε 

θέματα που καθορίζονται στα 

απαιτούμενα προσόντα  

Σημ.: (α) σε περίπτωση που 

αιτητής θεωρηθεί ως υποψήφιος 

λόγω του Μεταπτυχιακού του 

διπλώματος που κατέχει, θα 

μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο 

με βαθμό «Λίαν Καλώς» και το 

εν λόγω προσόν δεν θα 

μοριοδοτείται ξανά.  

 

 

1  

3. Πείρα     σχετική  με τα 

καθήκοντα  

1 – 4 1 μονάδα για κάθε 

συμπληρωμένη διετία με 

μέγιστο τα 8 χρόνια δηλαδή 

4  μονάδες  

 

 

Σημειώσεις: 

(α) Σε περίπτωση που μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με 

βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι 

ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε 

διαδοχικές αξιολογήσεις: 

 

i. Βαθμολογία πανεπιστημιακού διπλώματος (πρώτος σε σειρά προτεραιότητας 

ο αιτητής με την υψηλότερη βαθμολογία)  

ii. Επίπεδο Προσόντων (δηλ. Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται 

ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου, δεύτερος ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

κ.ο.κ) 

iii. Διάρκεια πείρας σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δηλ. Πρώτος κατατάσσεται  ο 

αιτητής με την μεγαλύτερη εργασιακή πείρα). 

iv. Αιτητές που κατέχουν 2 ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα συναφή με 

τα απαιτούμενα προσόντα, το δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα θα λαμβάνεται 

υπόψη μόνο στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων. 

 

(β) Διπλώματα ή Τίτλοι Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης 

Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν 
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συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). 

 

5. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΛΕΜΕΣΟΥ (ΚΛ. Α8 - ετήσιος βασικός €22.048)       
 

1. Απαιτούμενα Προσόντα: 

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα 

ακόλουθα θέματα ή  συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική 

(συμπεριλαμβανομένου του προσόντος του μέλους του ΣΕΛΚ), Οικονομικά, 

Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων  

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας 

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και 

ευθυκρισία. 

(δ) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου  

(ε) Διετή πείρα σε λογιστικά ή οικονομικά ή χρηματοοικονομικά καθήκοντα. 

(στ)  Διετής  πείρα στα πιο κάτω: 

- Στη χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων  

- Επεξεργασία κειμένου  

- Υπολογιστικά φύλλα  

- Υπηρεσίες Διαδικτύου 

(η) Καλή γνώση λογιστικών συστημάτων και λογισμικού  
 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες: 

(α) Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής 

εργασίας, και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία σχετικά με τα καθήκοντα της 

θέσης. 

(β) Προετοιμασία απαραίτητων εγγράφων για την κάθε δαπάνη (διαγωνιστική 

διαδικασία, εξόφληση, καταχώρηση, τεκμηρίωση),  

(γ)  Έλεγχος λογιστικής μερίδας έργων. 

(δ) Προετοιμασία, τεκμηρίωση, παρακολούθηση τροποποιήσεων του 

προϋπολογισμού,  

(δ) Προετοιμασία αιτημάτων πιστοποιήσεων,  

(ε) Καταχώρηση δεδομένων σε διαφορετικά συστήματα παρακολούθησης 

προϋπολογισμού που ορίζονται από κάθε Διαχειριστική Αρχή 

(στ) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό / ηλεκτρονικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. 

(ζ) Βοηθά στην τήρηση ή και τηρά πρακτικά συνεδριάσεων /  συσκέψεων και βοηθά 

στην διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται 

(η) Υποβάλλει και παρακολουθεί τα δελτία δαπανών των έργων. 

(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 

 

3 Μοριοδότηση: 

 

α/α Προσόντα / Πείρα / Συνέντευξη  Μονάδες Παρατηρήσεις  
1. Βαθμός Πανεπιστημιακού 

Πτυχίου 

1 -2  Άριστα 2 

Λίαν καλώς 1 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε 

θέματα που καθορίζονται στα 

απαιτούμενα προσόντα 

Σημ.: (α) σε περίπτωση που 

1  
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αιτητής θεωρηθεί ως υποψήφιος 

λόγω του Μεταπτυχιακού του 

διπλώματος που κατέχει, θα 

μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο 

με βαθμό «Λίαν Καλώς» και το 

εν λόγω προσόν δεν θα 

μοριοδοτείται ξανά.  

 

  
Πείρα     σχετική  με τα 

καθήκοντα  

1 – 4 1 μονάδα για κάθε 

συμπληρωμένη διετία με 

μέγιστο τα 8 χρόνια δηλαδή 

4  μονάδες  

 

 

Σημειώσεις: 

(α) Σε περίπτωση που μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με 

βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι 

ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε 

διαδοχικές αξιολογήσεις: 

 

i. Βαθμολογία πανεπιστημιακού διπλώματος (πρώτος σε σειρά προτεραιότητας 

ο αιτητής με την υψηλότερη βαθμολογία)  

ii. Επίπεδο Προσόντων (δηλ. Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται 

ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου, δεύτερος ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

κ.ο.κ) 

iii. Διάρκεια πείρας σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δηλ. Πρώτος κατατάσσεται  ο 

αιτητής με την μεγαλύτερη εργασιακή πείρα). 

iv. Αιτητές που κατέχουν 2 ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα συναφή με 

τα απαιτούμενα προσόντα, το δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα θα λαμβάνεται 

υπόψη μόνο στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων. 

 

(β) Διπλώματα ή Τίτλοι Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης 

Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν 

συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ). 

 

----------------------- 

 

 

1. Ο Δήμος ακολουθεί κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στον Νόμο 70(Ι)/2016 

που αφορά την διαδικασία πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης 

διάρκειας στην Δημόσια Υπηρεσία. 

 

2. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

3. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας θα είναι για 

χρονική περίοδο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου  2030, οπότε η σύμβαση 

απασχόλησης τερματίζεται αυτοδικαίως  ή για μικρότερη περίοδο αν οι 

έκτακτες ανάγκες εκλείψουν ή το έργο / δράσεις ολοκληρωθούν πριν την λήξη 

της σύμβασης. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείπει ή που το 

έργο ολοκληρώνεται πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, ο Δήμος 
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δύναται να τερματίσει τις υπηρεσίες του εργοδοτούμενου καθορισμένης 

διάρκειας οπότε τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί Τερματισμού 

Απασχολήσεως Νόμου όσον  αναφορά την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης 

και την καταβλητέα αποζημίωση.   

  

4. Οι αιτήσεις  πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να 

προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού www.limassol.org.cy και 

να παραδοθούν είτε ιδιοχείρως έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν 

μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή προς την Επιτροπή 

Αξιολόγησης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας,  Δήμος Λεμεσού, 

Τ.Θ. 50089, 3600 Λεμεσός το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 

και ώρα 14.00.  

Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται η θέση για την οποία αφορά η 

αίτηση.  

 

5. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό 

με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των 

ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να 

περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία 

περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να 

τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, 

διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο 

απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό 

μητρώο, βεβαιώσεις γνώσεις γλωσσών κ.α). Η εργασιακή πείρα πρέπει να 

επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ τα 

στοιχεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από 

τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, η οποία να 

αναφέρει την θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα / έτος), τα 

καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά 

στα βασικά του στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή 

και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και τον ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε η 

πείρα  να τεκμηριώνεται επαρκώς. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν 

ζητηθούν για έλεγχο.  

 

Σημειώνεται ότι για κάθε κατηγορία αναγκών για την οποία κάποιος ενδιαφέρεται να 

είναι  υποψήφιος , θα πρέπει να συμπληρώσει  ξεχωριστό έντυπο αίτησης. 

 

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

αποτείνονται στο τηλέφωνο  25884332.   

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

 

21 Οκτωβρίου, 2022 
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