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Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα 
τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλωμάτων, πτυχίων η τίτλων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων 
πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ.), 
διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη.  Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν τηλεφωνικώς στους αριθμούς 24816573 και 24816559 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
municipality@larnaka.com 

6. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. 

7. Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί 
με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και 
αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.  

8. Για την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και την καλή γνώση της Αγγλικής οι αιτήτες πρέπει να επισυνάψουν τα 
αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων. Τα 
πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της 
πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy), τον οποίο οι αιτητές πρέπει να συμβουλευθούν πριν τη 
συμπλήρωση της αίτησης. 

9. Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησής τους αποδέχονται την επεξεργασία 
των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησής τους. 

 
ΕΝΤΥΠΟ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Κλ. Α5 (6
η
 βαθμίδα)  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων, για δύο (2) θέσεις 
Υγειονομικού Επιθεωρητή  

Α/Α Προσόντα/Πείρα  Μονάδες Παρατηρήσεις 

1 Επιπλέον Μεταπτυχιακό δίπλωμα                                     
ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος που 
αναφέρεται στα απαιτούμενα προσόντα, στην 
παράγραφο 1.1 και 1.2 ή στα ακόλουθα θέματα: 
Τεχνολογία Τροφίμων, Βιολογία και Διαχείριση 
Περιβάλλοντος 

2 

 

2 Διδακτορικό δίπλωμα που αναφέρεται στα 
απαιτούμενα προσόντα, στην παράγραφο 1.1 και 
1.2 ή στα ακόλουθα θέματα: Τεχνολογία 
Τροφίμων, Βιολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος  

2 

 

3 Εργασιακή Πείρα σχετικά  με τα καθήκοντα της 
θέσης. 

 

1 

2 

3 

Μέχρι 1 Χρόνο  

Μέχρι 2  Χρόνια 

Άνω των 2 Χρόνων 

 

Κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούντων αιτητών: 

Α.  Πρώτη ισοβαθμία 

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων 
(μορίων), με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε, σε κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι 
ισοβαθμούντες κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με εργασιακή πείρα τουλάχιστον ενός έτους σε 
Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου ή του Υπουργείου Υγείας κ.ο.κ.  

Β.  Δεύτερη ισοβαθμία  

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την κατάταξη των ισοβαθμούντων ως η πιο πάνω παράγραφος (Α) προκύπτουν νέες 
ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε για κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται με σειρά 
προτεραιότητας σύμφωνα με την τελική βαθμολογία του Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης, δηλαδή πρώτος σε 
προτεραιότητα κατατάσσεται ο αιτητής με την πιο ψηλή βαθμολογία κ.ο.κ. 
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ΑΚΥΡΩΣΗ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ανακοινώνει ότι η γνωστοποίηση με αρ. 871 που δημοσιεύτηκε στο Κύριο 
Μέρος, Τμήμα Α΄ της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 5234 και ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2019 και αφορά  
την προκήρυξη της θέσης Λειτουργού Διοίκησης, ακυρώνεται.  
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