
                

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 
 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνέχεια της δημοσίευσης της Επίσημης 
Εφημερίδας, αρ.γνωστοποίησης 579 και ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2021, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 
6 (4) του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου 
Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 [Ν.70(Ι)/2016], τους πίνακες υποψηφίων με σειρά 
κατάταξης, για τη πλήρωση των δύο (2) Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) για τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας για τις πιο κάτω θέσεις:  

 

1. Θέσεις 

Οι θέσεις αφορούν δύο (2) Εργοδοτουμένους Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στην Πληροφορική ως εξής: 

1.1. Μία (θέση #1) με εξειδίκευση ως «Προγραμματιστής πληροφορικής - Front-End Web 
developer»  και  

1.2. Μία (θέση #2) με εξειδίκευση ως «Προγραμματιστής πληροφορικής - Back-End Developer» 

 

 

2. Πίνακες Κατάταξης για τις δύο θέσεις 
 
2.1. Πίνακας Κατάταξης για τη θέση #1 με εξειδίκευση ως «Προγραμματιστής πληροφορικής - Front-

End Web developer»   
 

Α/Α ΑΔΤ Μονάδες βάσει 
κριτηρίων αξιολόγησης 

1 **4805 16.00 

2 **9083 15.00 

3 **0792 7.00 

4 **3509 3.00 

5 **8713 2.00 

6 **6806 2.00 

7 **4717 1.00 

8 **2078 1.00 

9 **3625 0 

10 **9140 0 

 

Οι περιπτώσεις ισοβαθμίας των υποψηφίων έχουν επιλυθεί λαμβάνοντας υπόψη κατά σειρά τα επιμέρους 
κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στην σχετική προκήρυξη. 



2.2. Πίνακας Κατάταξης για τη θέση #2 με εξειδίκευση ως «Προγραμματιστής 
πληροφορικής - Back-End Developer» 
 

Α/Α ΑΔΤ Μονάδες βάσει 
κριτηρίων αξιολόγησης 

1 **4805 19.50 

2 **9083 18.00 

3 **0792 6.00 

 

Στους πίνακες κατάταξης αναγράφονται τα τελευταία τέσσερα (4) ψηφία του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ) για προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης 
υπόκεινται σε επαλήθευση μέσω πρωτότυπων πιστοποιητικών που δυνατόν να ζητηθούν για 
έλεγχο. 

 

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, στους πιο πάνω πίνακες κατάταξης υποψηφίων περιλαμβάνονται πρόσωπα 
τα οποία υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου για τις πιο πάνω θέσεις και 
οι οποίοι ικανοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία είχαν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση της 
Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. γνωστοποίησης 579 και ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2021. 

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, πρόσωπο το οποίο υπέβαλε αίτηση δικαιούται να 
υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον πίνακα εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε 
(15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του καταλόγου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(cpirkettis@meci.gov.cy / erousou@meci.gov.cy) . Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη. 

 

 

Σημειώσεις: 

1. Το μισθολογικό κόστος για τους δύο (2) εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου θα 
συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 

2. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 

10 του Περί Προϋπολογισμού 2018, Νόμος του 2017 (Ν.51(ΙΙ)/2017) και σε αυτή προστίθεται 

οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της 

απασχόλησης.  

 

3. Η μέγιστη περίοδος εργοδότησης είναι μέχρι τις 31/12/2027 με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 

δύο (2) έτη, ήτοι μέχρι τις 31/12/2029, εκτός εάν το έργο ολοκληρωθεί ή/και η ανάγκη παύσει 

νωρίτερα. Σε περίπτωση που τo έργο ολοκληρωθεί ή/και η ανάγκη παύσει πριν τη λήξη της 

σύμβασης απασχόλησης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγηση του ο εργοδοτούμενος κριθεί 

ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου 

του 1967 έως 2003. Θέση που κενώνεται δύναται, τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας 

Ν.70(Ι)/2016, να αναπληρώνεται κάθε φορά με νέα πρόσληψη υποψηφίου που θα αποδέχεται τη 

θέση η οποία θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο με βάση τη σειρά κατάταξης στον 

πίνακα υποψηφίων που βρίσκεται σε ισχύ. 

 

4. Η χρονική περίοδος απασχόλησης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, δεν θα προσμετρείται για 
σκοπούς μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου. 
 

5. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία. 
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