
ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΤΔΔΒ) 

 (ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΙ ΥΔΓΙΧΝ) 

 

Σν Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ζε ζπλέρεηα ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ πξνθαηαξθηηθνύ πίλαθα 
θαηάηαμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα, αξ.γλσζηνπνίεζεο 256 θαη εκεξνκελίαο 11 Μαξηίνπ 2022 θαη κεηά από 
εμέηαζε όισλ ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ εκπξόζεζκα από ππνςεθίνπο, αλαθνηλώλεη, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 6 (4) ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Απαζρόιεζεο Δξγνδνηνπκέλσλ Ανξίζηνπ θαη Δξγνδνηνπκέλσλ 
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ζηε Γεκόζηα Τπεξεζία Νόκν ηνπ 2016 [Ν.70(Ι)/2016], ηνλ ηειηθό πίλαθα ππνςεθίσλ κε ζεηξά 
θαηάηαμεο, γηα ηε πιήξσζε ησλ έληεθα (11) Δξγνδνηνύκελσλ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (Κι. Α8) γηα ηε ζηειέρσζε ησλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ ΤΔΔΒ πνπ έρνπλ σο αξκνδηόηεηα ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ρεδίσλ Υνξεγηώλ πνπ 
ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Πξόγξακκα Θ.Αι.Δ.Ι.Α. θαη ην ρέδην Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο.  

 

Πίνακαρ Καηάηαξηρ 

 

Α/Α ΑΓΣ Μνλάδεο βάζεη θξηηεξίσλ 
αμηνιόγεζεο 

 Α/Α ΑΓΣ Μνλάδεο βάζεη θξηηεξίσλ 
αμηνιόγεζεο 

1 **5482 18,00 26 **9988 4,50 

2 **3297 18,00 27 **3827 4,00 

3 **4850 17,00 28 **3779 4,00 

4 ***4119 16,50 29 **2636 4,00 

5 **8995 12,50 30 **8253 3,00 

6 **6284 12,00 31 ****7432 3,00 

7 **8079 11,00 32 **3792 3,00 

8 **9946 8,00 33 **6962 3,00 

9 **3447 7,00 34 **7309 3,00 

10 **2979 6,00 35 **4131 3,00 

11 **4771 6,00 36 ***6561 3,00 

12 **5188 6,00 37 **0376 3,00 

13 **2656 5,00 38 **2718 2,50 

14 **5418 5,00 39 ***4881 2,50 

15 **2924 5,00 40 **7364 2,00 

16 **8142 5,00 41 **6242 2,00 

17 **1567 5,00 42 **3118 2,00 

18 **6278 5,00 43 **3568 2,00 

19 **1469 5,00 44 **7901 2,00 

20 ***1277 5,00 45 **6938 2,00 

21 **7190 5,00 46 **3026 2,00 

22 **6445 5,00 47 **7282 2,00 

23 ***2300 5,00 48 **4659 2,00 

24 **1261 5,00 49 **6660 2,00 

25 **4198 4,50 50 **6889 2,00 



51 **7721 2,00 63 **9742 0,50 

52 **9309 2,00 64 **2399 0,50 

53 **9454 2,00 65 **9289 0,50 

54 **8270 1,50 66 **2041 0,00 

55 **3104 1,50 67 **8845 0,00 

56 **1405 1,00 68 **9339 0,00 

57 **9305 1,00 69 **6758 0,00 

58 **6514 1,00 70 **5338 0,00 

59 **8315 1,00 71 **6624 0,00 

60 ****1968 1,00  72 **0518 0,00 

61 ***0262 1,00  73 **5494 0,00 

62 **6709 1,00  

 

Οη πεξηπηώζεηο ηζνβαζκίαο ησλ ππνςεθίσλ έρνπλ επηιπζεί ιακβάλνληαο ππόςε θαηά ζεηξά ηα επηκέξνπο 

θξηηήξηα όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ζρεηηθή πξνθήξπμε. Γηα ηηο αθόινπζεο ζέζεηο ππήξμε πιήξεο ηζνβαζκία 

ησλ ππνςεθίσλ θαη σο εθ ηνύηνπ, γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ζα δηεμαρζεί θιήξσζε ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα 

αλαθνηλσζεί, εάλ ρξεηαζηεί : 

i. Θέζεηο 25-26 

ii. Θέζεηο 43-53 

iii. Θέζεηο 57-62 

iv. Θέζεηο 66-73 

ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο αλαγξάθνληαη ηα ηειεπηαία ηέζζεξα (4) ςεθία ηνπ Αξηζκνύ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο (ΑΓΣ) γηα 
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ ππνςεθίσλ. Τα αποηελέζμαηα αξιολόγηζηρ ςπόκεινηαι ζε 
επαλήθεςζη μέζυ ππυηόηςπυν πιζηοποιηηικών πος δςναηόν να ζηηηθούν για έλεγσο. 

 

Με βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ζηνλ πην πάλσ πίλαθα θαηάηαμεο ππνςεθίσλ πεξηιακβάλνληαη πξόζσπα ηα 
νπνία ππέβαιαλ αίηεζε γηα πξόζιεςε σο εξγνδνηνύκελνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηηο πην πάλσ ζέζεηο θαη νη 
νπνίνη ικανοποιούν ηα απαιηούμενα πποζόνηα ηα νπνία είραλ θαζνξηζηεί ζηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηεο 

Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο αξ. γλσζηνπνίεζεο 1063 θαη εκεξνκελίαο 26 Ννεκβξίνπ 2021. 

 

Επιζημαίνεηαι όηι όζον αθοπά ηην πιο πάνυ γνυζηοποίηζη, εκκπεμεί η δημοζίεςζη ειδικού καηαλόγος 
ηυν ςποτηθίυν πος είναι άηομα με αναπηπίερ και ικανοποιούν απαιηούμενα πποζόνηα ηηρ 
πποκήπςξηρ, ζύμθυνα με ηοςρ πεπί Ππόζλητηρ Αηόμυν με Αναπηπίερ ζηον Εςπύηεπο Δημόζιο Τομέα 
(Ειδικέρ Διαηάξειρ) Νόμυν ηος 2009 και 2018. 

 

εκεηώζεηο: 

1. Σν κηζζνινγηθό θόζηνο γηα ηνπο ηέζζεξηο (4) εξγνδνηνύκελνπο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζα 
ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ην Πξόγξακκα Θ.Αι.Δ.Ι.Α ελώ γηα ηνπο ππόινηπνπο επηά (7)  
εξγνδνηνύκελνπο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ην ρέδην Αλάθακςεο θαη 
Αλζεθηηθόηεηαο. 
 

2. Η βαζηθή ακνηβή ζα είλαη ζηελ αξρηθή βαζκίδα ηεο Κιίκαθαο Α8, κεησκέλε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 

ηνπ Πεξί Πξνϋπνινγηζκνύ 2018, Νόκνο ηνπ 2017 (Ν.51(ΙΙ)/2017) θαη ζε απηή πξνζηίζεηαη νπνηαδήπνηε 

εγθεθξηκέλε αύμεζε θαη ην ηηκαξηζκηθό επίδνκα πνπ ζα ηζρύεη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απαζρόιεζεο.  

 

3. Η κέγηζηε δηάξθεηα εξγνδόηεζεο ζα είλαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ / ζρεδίσλ ρνξεγηώλ πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνύληαη από ηα πην πάλσ πξνγξάκκαηα (12/2027 με δικαίυμα ανανέυζηρ ακόμη δύο 

σπόνια για ηιρ ηέζζεπιρ (4) ππώηερ θέζειρ πος αθοπούν ηα έπγα πος σπημαηοδοηούνηαι από ηο 

Ππόγπαμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α και 06/2026 για ηιρ ςπόλοιπερ επηά (7) θέζειρ πος αθοπούν ηα έπγα πος 

ζςγσπημαηοδοηούνηαι από ηο Σσέδιο Ανάκαμτηρ και Ανθεκηικόηηηαρ), εθόζνλ θαηά ηελ 



αμηνιόγεζε ηνπ ν εξγνδνηνύκελνο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θξηζεί επαξθήο θαη λννπκέλνπ όηη πιεξνύληαη νη 

πξόλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Νόκνπ 70(Ι)/2016.  

 
4. ε πεξίπησζε πξόσξεο δηαθνπήο ηνπ ζπκβνιαίνπ νπνηνπδήπνηε επηηπρόληα, ηόηε ε θελσζείζα ζέζε 

δύλαηαη λα πιεξείηαη ζύκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ πξνζώπσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
ζρεηηθό πίλαθα ππνςεθίσλ.  
 

5. Η ρξνληθή πεξίνδνο απαζρόιεζεο πνπ ζα θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε, δελ ζα πξνζκεηξείηαη γηα 
ζθνπνύο κεηαηξνπήο ηεο ζε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ. 
 

6. Οη εξγνδνηνύκελνη νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζα έρνπλ έδξα ηε Λεπθσζία. 


