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   Αριθμός 5421 Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 363 

Aριθμός 228 
O Γιώργος Χαραλάμπους, ο οποίος κατείχε τη μόνιμη θέση Ταχυδρομικού Λειτουργού, Τμήμα Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών, απεβίωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2022. 
(Π.Φ. 31739) 

Η Ευσταθία Χατζηιωάννου, η οποία κατείχε τη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, 
Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, απεβίωσε στις 31 Ιανουαρίου 2022. 

(Π.Φ. 28406) 

Aριθμός 229 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, μόνιμος Τεχνικός, Τμήμα Δημοσίων Έργων, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία 
από την 1η Μαρτίου 2022. 

(Π.Φ. 37820) 
Aριθμός 230 

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ 
Ο κ. Σάββας Χατζηκύρου, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας, Υφυπουργείο Τουρισμού, 

αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 
εως 2022, από την 1η Μαρτίου 2022. 

(Π.Φ. 36588) 



Με βάση τη σχετική νομοθεσία, στον πιο πάνω πίνακα κατάταξης υποψηφίων περιλαμβάνονται πρόσωπα τα οποία 
υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου για τις πιο πάνω θέσεις και οι οποίοι ικανοποιούν 
τα απαιτούμενα προσόντα τα οποία είχαν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της 
Δημοκρατίας, αρ. γνωστοποίησης 1064 και ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2021. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, πρόσωπο το οποίο υπέβαλε αίτηση δικαιούται να υποβάλει ένσταση 
κατά της σειράς κατάταξης στον πίνακα εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία της δημοσίευσης του καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να 
σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (sit@meci.gov.cy) . Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
Σημειώσεις: 

1. Το μισθολογικό κόστος για τους τρεις (3) εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου θα συγχρηματοδοτηθεί από το 
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

2. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί 
Προϋπολογισμού 2018, Νόμος του 2017 (Ν.51(ΙΙ)/2017) και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη 
αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.  

3. Η μέγιστη διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση των έργων/σχεδίων χορηγιών που 
συγχρηματοδοτούνται από τα πιο πάνω προγράμματα (06/2026), εφόσον κατά την αξιολόγησή του ο 
εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κριθεί επαρκής και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου 
(β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου 70(Ι)/2016.  

4. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του συμβολαίου οποιουδήποτε επιτυχόντα, τότε η κενωθείσα θέση δύναται 
να πληρείται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των προσώπων που περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα 
υποψηφίων.  

5. Η χρονική περίοδος απασχόλησης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, δεν θα προσμετρείται για σκοπούς 
μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου. 

6. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Αριθμός 258 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ                

Στις εξετάσεις που έγιναν στις 25 Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με τις πρόνοιες: (α) του περί Σύστασης και Λειτουργίας 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμου του 2021 (Ν. 129(I)/2021), (β) του περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021(Ν. 130(Ι)/2021), των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 
2021 (Ν. 183(Ι)/2004) και (δ) όλων των Κανονισμών που απορρέουν από τους συγκεκριμένους Νόμους, σύμφωνα και με 
τα Σχέδια Υπηρεσίας του προσωπικού της ΡΑΕΚ, έχουν επιτύχει τα πιο κάτω άτομα, με αλφαβητική σειρά: 

Βενιζέλου Βενιζέλος 
Βιολάρη Μαρία 
Γιαννάκη Στέφανη 
Ζαχαρία Λάζαρος 
Ιωάννου Έλενα 
Καραγιάννης Χρίστος 
Μαλιώτη Μαριέλλα 
Μιτσή Ντεζιρέ Ελέν 
Μιχαήλ Δήμητρα 
Περατίτης Γιώργος 
Προκοπίου Εύη 
Συμεού Μυρσίνη 
Τσιουπής Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους Εύη 
Χαριδήμου Πέτρος 
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