ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Προκήρυξη Κενής Θέσης Επιστημονικού Λειτουργού

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) δέχεται αιτήσεις από πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρωση
της θέσης Επιστημονικού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού).
Μισθοδοτική Κλίμακα E 9-11-12 (Συνδυασμένες Κλίμακες): 2.304 Ευρώ (ακαθάριστος
πρώτος μηνιαίος μισθός με βάση το τιμαριθμικό επίδομα που ήταν σε ισχύ την 01.01.2019).
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Κάτω από τη γενική επίβλεψη του Διευθυντή:
(α) Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα σχετικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων,
προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου.
(β) Εκτελεί γενικά καθήκοντα που αρμόζουν σε προσοντούχο Μηχανικό και που έχουν
σχέση με θέματα των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου.
(γ) Συλλέγει, συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες για τις μελέτες που αναλαμβάνει το
Επιμελητήριο.
(δ) Συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα,
υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διαφόρων
προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που
λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα του Επιμελητηρίου.
(ε) Χειρίζεται θέματα εκπαίδευσης, εγγραφών μελών και ευρωπαϊκών ή άλλων υποθέσεων.
(ζ) Εκτελεί γενικής φύσεως καθήκοντα σχετικά με τον τομέα Οικονομικών του
Επιμελητηρίου, και σε θέματα Λογιστηρίου, Πληροφορικής και Προσωπικού.
(η) Ενεργεί ως γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής / Γενικού Συμβουλίου / Πειθαρχικού
Συμβουλίου.
(θ) Υποστηρίζει και παρακολουθεί τις εργασίες των Επιτροπών που συστήνει το
Επιμελητήριο για μελέτη τεχνικών / επιστημονικών θεμάτων.
(ι) Παρακολουθεί το έργο των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου στις διάφορες Τεχνικές
Επιτροπές.
(κ) Υποχρεούται εάν του ζητηθεί να εκτελέσει καθήκοντα και εκτός των εργάσιμων ωρών.
(λ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με τη θέση του, που δυνατόν να
του ανατεθούν.
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε κλάδο της Μηχανικής
Επιστήμης όπως καθορίζεται στην περί ΕΤΕΚ νομοθεσία. Για την υπό πλήρωση
θέση οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν όπως οι υποψήφιοι κατέχουν
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.
2. Επιτυχία σε γραπτή και προφορική εξέταση του Επιμελητηρίου. Η γραπτή εξέταση
θα πραγματοποιηθεί στις 27.07.2019.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα,
πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της
Γερμανικής Γλώσσας.
5. Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική πείρα μετά από απόκτηση του απαιτούμενου
προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (1).
6. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στους τομείς της μηχανικής,
διοίκησης, οικονομικών ή άλλων σχετικών θεμάτων θα θεωρείται επιπρόσθετο
προσόν.

7. Εγγραφή στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, μέχρι και την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Άλλες Αναγκαίες Προϋποθέσεις:
Πρέπει να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας να έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Υποβολή Αιτήσεων: Για περισσότερες πληροφορίες και για προμήθεια του εντύπου αίτησης
και του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο
ΕΤΕΚ (Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, Τηλ.: 22877644, Τηλεομοιότυπο: 22730373). Το σχέδιο
υπηρεσίας και το έντυπο αίτησης για τη θέση βρίσκονται επίσης αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ στη διεύθυνση: www.etek.org.cy/site-article-2177-52-el.php.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του ΕΤΕΚ στη διεύθυνση Κερβέρου 8,
1016 Λευκωσία ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη Τ.Θ. 21826, 1513 Λευκωσία, όχι
αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 01.07.2019. Θα πρέπει, επίσης, να
απευθύνονται προς τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ και απαραίτητα να συνοδεύονται με όλα τα
σχετικά πιστοποιητικά. Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της
θέσης όπως προνοεί το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σημειώσεις:
(1) Η κλίμακα τοποθέτησης της θέσης του Επιστημονικού Λειτουργού είναι η Ε9. Με την
συμπλήρωση 5 ετών από την ημερομηνία πρόσληψης του η Διοικούσα Επιτροπή δύναται
κατόπιν σχετικής έγκρισης του Γενικού Συμβουλίου όπως τοποθετήσει τον Επιστημονικό
Λειτουργό στην κλίμακα Ε11.
(2) Με το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων θα καταρτιστεί
πίνακας διοριστέων σύμφωνα με τη τελική σειρά κατάταξης τους. Με βάση τον πίνακα αυτό
θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται καθώς και των θέσεων που
προκύπτουν από την ημερομηνία καταρτισμού του πίνακα και για χρονικό διάστημα δύο
ετών.
(3) Το κόστος υποβολής αίτησης ανέρχεται στα €30 ανά αίτηση. H καταβολή του κόστους
γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους α) Μετρητά, β) Επιταγή, γ) Πιστωτική Κάρτα στα
γραφεία του ΕΤΕΚ, στην οδό Θησέως 5 – Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία καθημερινώς μέχρι
τις 13:30 και το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

