
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων ανακοινώνει ότι, σύµφωνα µε τις Πρόνοιες των περί της ∆ιαδικασίας 
Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη ∆ηµόσια Υπηρεσία και Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία Νόµων του 1995 έως 2004, έχει προκύψει η πιο κάτω ανάγκη για 
έκτακτη απασχόληση στη ∆ηµόσια Υπηρεσία, για τα έτη 2007-2008.  
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τεχνικός Κλάδος)              
(κλ. Α8) (1 ανάγκη)  

 
Καθήκοντα και ευθύνες: 
Α.  Ειδικά Καθήκοντα: 
 Αναλαµβάνει – 

(α)  Τη διεξαγωγή ερευνών και µετρήσεων, την ετοιµασία 
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών 
ή/και ηλεκτρονικών σχεδίων και µελετών⋅ 

(β)  την εκτέλεση, επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση 
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών 
ή/και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού⋅ και 

(γ)   την ετοιµασία προδιαγραφών και συµβολαίων και την αξιολόγηση 
προσφορών για τηλεπικοινωνιακό ραδιοεπικοινωνιακό, 
ραδιοτηλεοπτικό ή/και ηλεκτρονικό εξοπλισµό και εγκαταστάσεις. 

Β. Γενικά Καθήκοντα: 
(α) ∆ιεξάγει µελέτες, ετοιµάζει εκθέσεις και εφαρµόζει τη σχετική µε τα 

καθήκοντα του νοµοθεσία. 
(β) Εποπτεύει, ελέγχει , καθοδηγεί και εκπαιδεύει το υπ΄ αυτόν 

προσωπικό. 
(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 
 

Απαιτούµενα προσόντα: 
Πανεπιστηµιακό δίπλωµα ή τίτλος ή ισότιµο προσόν στις 
Τηλεπικοινωνίες ή στην Ηλεκτρονική Μηχανική ή στην Ηλεκτρολογική 
Μηχανική που να επιτρέπει στον κάτοχο του να εγγραφεί ως µέλος του 
ΕΤΕΚ, µε βάση τη σχετική νοµοθεσία στον Κλάδο Ηλεκτρονικής 
Μηχανικής περιλαµβανοµένης και της Μηχανικής της πληροφορικής. 
(Σηµ.: Ο όρος πανεπιστηµιακό δίπλωµα ή τίτλος καλύπτει και 

µεταπτυχιακό δίπλωµα ή τίτλο). 
Επιπλέον: 

(α) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, 
πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. 

(β)   Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. 

(γ)  Πείρα σχετική µε τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί 
πλεονέκτηµα. 

 
 
 
 



 
2. Τα καθήκοντα που θα εκτελεί ο Λειτουργός που θα προσληφθεί είναι τα 
καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.  
 
3. Η βασική αµοιβή για το Λειτουργό θα είναι στην αρχική βαθµίδα της 
κλίµακας Α8 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριµένη αύξηση και 
το τιµαριθµικό επίδοµα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.  
 
4.  Η περίοδος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού θα είναι µέχρι την 
31η ∆εκεµβρίου 2008, ή µικρότερη περίοδο, σε περίπτωση που οι 
υπηρεσιακές ανάγκες για κάλυψη των οποίων έχει προσληφθεί παύσουν να 
υφίστανται. Με τη λήξη της απασχόλησης, η εργοδότηση του έκτακτου 
προσωπικού τερµατίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης ή 
την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.   
 
5. Αιτήσεις από µέρους των ενδιαφερόµενων θα πρέπει να υποβληθούν 
στο Ειδικό Έντυπο (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ), το οποίο µπορούν να προµηθευτούν από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και από τα Γραφεία του Τµήµατος Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (Λεωφόρος Στροβόλου 286, 2048 Στρόβολος). Οι αιτήσεις θα 
πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Τµήµατος Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών ή να αποσταλούν στο Τµήµα µέσω ταχυδροµείου (ΤΘ 24647, 
1302 Λευκωσία) µε συστηµένη επιστολή ή µέσω τηλεοµοιοτυπικής υπηρεσίας 
στον αριθµό 22 321925, όχι αργότερα από τις 5 Σεπτεµβρίου 2007. 
∆ιευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισυνάψουν µαζί µε το 
έντυπο το αντίγραφο απολυτηρίου, πτυχίου, µεταπτυχιακού (όπου 
εφαρµόζεται), αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας µαθηµάτων πτυχίου, 
αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας µαθηµάτων µεταπτυχιακού (όπου 
εφαρµόζεται), πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας µε συγκεκριµένες 
ηµεροµηνίες απασχόλησης κλπ. που κατέχουν, διαφορετικά η αίτηση τους 
δυνατό να µη γίνει αποδεκτή. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι 
εγγεγραµµένος στο ΕΤΕΚ, τότε πρέπει να επισυνάψει τη βεβαίωση εγγραφής 
στο ΕΤΕΚ, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραµµένος στο ΕΤΕΚ, 
πρέπει να επισυνάψει βεβαίωση από το ΕΤΕΚ ότι το πανεπιστηµιακό 
δίπλωµα ή τίτλος ή ισότιµο προσόν στις Τηλεπικοινωνίες ή στην Ηλεκτρονική 
Μηχανική ή στην Ηλεκτρολογική Μηχανική που κατέχει του επιτρέπει να 
εγγραφεί ως µέλος του ΕΤΕΚ, µε βάση τη σχετική νοµοθεσία στον Κλάδο 
Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαµβανοµένης και της Μηχανικής της 
πληροφορικής. 
 
 


