
                

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
Σο Τπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομθχανίασ ανακοινϊνει ότι, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ 
του περί τθσ Ρφκμιςθσ τθσ Απαςχόλθςθσ Εργοδοτουμζνων Αορίςτου και Εργοδοτουμζνων 
Οριςμζνου Χρόνου ςτθ Δθμόςια Τπθρεςία Νόμο του 2016 (N.70(I)/2016), γίνονται δεκτζσ 
αιτιςεισ για εργοδότηςη δεκατεςςάρων (14) Εργοδοτουμζνων Οριςμζνου Χρόνου (ΕΟΧ) για 
ανάγκεσ των Τπθρεςιϊν του ΤΕΕΒ ςτισ ακόλουκεσ κζςεισ: 

- Σρεισ (3) θζςεισ με ειδικότητα ςτη Μηχανολογική Μηχανική (Κλίμακα Α8) και  
- Ζντεκα (11) θζςεισ με ειδικότητα ςτη Οικονομικά, Διοίκηςη Επιχειρήςεων, Λογιςτική 

(Κλίμακα Α8). 
 
Σα άτομα που αναμζνεται να προςλθφκοφν κα απαςχολθκοφν με τθν εφαρμογι και 
παρακολοφκθςθ των χεδίων που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α.» και από 
το Σαμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ. 
 
Η μζγιςτθ διάρκεια εργοδότθςθσ κα είναι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των ζργων/ςχεδίων χορθγιϊν 
που ςυγχρθματοδοτοφνται από τα πιο πάνω προγράμματα (12/2027 με δικαίωμα ανανζωςθσ 
ακόμθ δφο χρόνια για τα ζργα που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α και 
06/2026 για τα ζργα που ςυγχρθματοδοτοφνται από το χζδιο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ), 
εκτόσ εάν το ζργο ολοκλθρωκεί ι/και θ ανάγκθ παφςει νωρίτερα. ε περίπτωςθ που τo ζργο 
ολοκλθρωκεί ι/και θ ανάγκθ παφςει πριν τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ απαςχόλθςθσ ι/και κατά τθν 
ετιςια αξιολόγθςθ του ο εργοδοτοφμενοσ κρικεί ανεπαρκισ, τότε τυγχάνουν εφαρμογισ οι 
διατάξεισ του περί Σερματιςμοφ Απαςχολιςεωσ Νόμου του 1967 ζωσ 2003.  
 
Η χρονικι περίοδοσ απαςχόλθςθσ που κα καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ, δεν κα προςμετρείται 
για ςκοποφσ μετατροπισ τθσ ςε ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου. 
 
Οι αιτιςεισ από ενδιαφερόμενουσ κα πρζπει να ςταλοφν μζςω ταχυδρομείου με ςυςτθμζνθ 
επιςτολι ι να κατατεκοφν ζναντι απόδειξθσ παραλαβισ ςτο κεντρικό κτίριο του Τπουργείου 
μζχρι και τισ 17/12/2021, ςτθ διεφκυνςθ του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου και 
Βιομθχανίασ, Ανδρζα Αραοφηου 6, 1421 Λευκωςία, με κζμα «αίτηςη ΕΟΧ για θζςεισ ΤΒΣ». 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ κζςεισ, όπωσ απαιτοφμενα προςόντα, κριτιρια αξιολόγθςθσ 
των αιτθτϊν και το ειδικό ζντυπο αίτηςησ που πρζπει να χρηςιμοποιηθεί (για την κάθε θζςη), 
παρατίκενται ςτισ αντίςτοιχεσ προκθρφξεισ που δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα και 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ Βιομθχανίασ & Σεχνολογίασ (www.meci.gov.cy/sit) και της 

Υπηρεσίας Εμπορίοσ (http://www.meci.gov.cy/ts) τοσ Υποσργείοσ Ενέργειας, Εμπορίοσ και 
Βιομητανίας. 
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