
Πξόζιεςε Δξγνδνηνύκελσλ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Βηνκεραλίαο θαη Σερλνινγίαο  

Τπνπξγεην Δλεξγεηαο, Δκπνξηνπ Καη Βηνκεραληαο 

 (Μεραλνιόγνη Μεραληθνί) 

 

Σν Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ζε ζπλέρεηα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο, 
αξ.γλσζηνπνίεζεο 1064 θαη εκεξνκελίαο 26 Ννεκβξίνπ 2021, 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 πίλαθα ππνςεθίσλ κε ζεηξά θαηάηαμεο, γηα ηε πιήξσζε 
ησλ ηξηώλ (3) Δξγνδνηνύκελσλ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (Κι. Α8) κε εηδηθόηεηα Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ γηα ηα έξγα 
ηεο Τπεξεζίαο Βηνκεραλίαο θαη Σερλνινγίαο πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην ρέδην Αλάθακςεο θαη 
Αλζεθηηθόηεηαο.  

 

Πίλαθαο Καηάηαμεο 

 

Α/Α ΑΓΣ Μνλάδεο βάζεη θξηηεξίσλ 
αμηνιόγεζεο 

1 **7610 15,50 

2 **7299 9,00 

3 **9883 7,50 

4 **6921 7,00 

5 **7199 6,50 

6 **5791 6,00 

7 **7388 5,50 

8 ***2184 5,00 

9 **6729 5,00 

10 **5952 4,50 

11 **6871 4,00 

12 ***0241 3,50 

13 **6289 2,50 

14 **2919 2,00 

15 **5726 2,00 

16 **6141 2,00 

17 **3427 2,00 

18 **0615 2,00 

19 **2446 2,00 

20 **6223 2,00 

21 **5443 2,00 

22 *1855 1,50 

23 **0691 0,50 

24 **7475 0,00 

25 **0574 0,00 



 

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: 

i. Θέζεηο 8-9 

ii. Θέζεηο 15-21 

iii. Θέζεηο 24-25 

ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο αλαγξάθνληαη ηα ηειεπηαία ηέζζεξα (4) ςεθία ηνπ Αξηζκνύ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο (ΑΓΣ) γηα 
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ ππνςεθίσλ. Τα απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ππόθεηληαη ζε 
επαιήζεπζε κέζσ πξσηόηππσλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ δπλαηόλ λα δεηεζνύλ γηα έιεγρν. 

 

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 ηθαλνπνηνύλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα ηα νπνία είραλ θαζνξηζηεί ζηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηεο 

Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο αξ. γλσζηνπνίεζεο 1064 θαη εκεξνκελίαο 26 Ννεκβξίνπ 2021. 

 

Σύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πην πάλσ Νόκνπ, πξόζσπν ην νπνίν ππέβαιε αίηεζε δηθαηνύηαη λα 
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο ζηνλ πίλαθα εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) 
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ θαηαιόγνπ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα 
ηεο Δεκνθξαηίαο. Οη ελζηάζεηο κπνξνύλ λα ζηαινύλ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 
(sit@meci.gov.cy) . Εθπξόζεζκεο ελζηάζεηο δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 

 

εκεηώζεηο: 

1. Σν κηζζνινγηθό θόζηνο γηα ηνπο ηξεηο (3) 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 (06/2026), 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. 

mailto:sit@mcit.gov.cy

