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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις (για Μόνιμο Προσωπικό) από άτομα που έχουν 
συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τα Σχέδια Υπηρεσίας όπως περιγράφονται πιο κάτω:  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΓΝΩΣΤOΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΘΕΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

02/2017 1 Λειτουργός Ενέργειας (Ευρωπαϊκών Υποθέσεων/ 
Νομικές Υπηρεσίες) 

Α9-11-12 

03/2017 1 Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός   Α2-5-7(ii) 

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται όπως συμπληρώσουν ιδιόχειρα το Έντυπο Αίτησης που εκδίδει η ΡΑΕΚ, μέχρι  την 
Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και ώρα 12.00 μ.μ. προσωπικά ή με Συστημένο Ταχυδρομείο, αναγράφοντας στο πάνω 
αριστερό μέρος του φακέλου τον αριθμό γνωστοποίησης καθώς και τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, με όλα τα 
αναγκαία πιστοποιητικά ως ακολούθως: 
 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 
Αριθμός Γνωστοποίησης:  ....../2017  
Θέση: “…………………..” 

 Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83,  
Μέγαρο Ιακωβίδη, 3ος όροφος 
1080 Λευκωσία 
ή Ταχ. Θυρίδα 24936 
1305 Λευκωσία 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, Σχέδια Υπηρεσίας και Έντυπο Αίτησης για Πρόσληψη αποτείνεστε στο διαδίκτυο 
www.cera.org.cy ή στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, Μέγαρο 
Ιακωβίδη, 3ος Όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ. 22-666363. 
Αιτήσεις που θα λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη, εκτός από αυτές που θα ταχυδρομηθούν συστημένες και θα έχουν σφραγίδα του ταχυδρομείου με ημερομηνία 
μέχρι τις 7 Απριλίου 2017. 
 
Οι αιτήσεις πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων 
και της πείρας που αναφέρονται στα σχετικά Σχέδια Υπηρεσίας, το Έντυπο Αίτησης που εκδίδει η ΡΑΕΚ, την προκήρυξη 
της θέσης.   Στο έντυπο αίτησης επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως, καθώς και αποδεικτικά πιστοποιητικά 
των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών, περιλαμβανομένης και προηγούμενης πείρας.  Αιτήσεις οι οποίες 
δεν θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται θα απορρίπτονται. 
 
Νοείται ότι η ΡΑΕΚ μπορεί, με βάση τα προσόντα και την πείρα του προσώπου που διορίζεται να εγκρίνει την τοποθέτηση 
του προσώπου αυτού σε ψηλότερο σημείο από την αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης. 
 
Σημ. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα συνοδευόμενα από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική.  Νοείται ότι η γνησιότητα των εγγράφων 
θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου. 
 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων 02/2017 & 03/2017 θα κληθούν σε γραπτές και προφορικές 
εξετάσεις.  Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί ο αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις (κατά σειρά επιτυχίας) που 
θα είναι ίσος με το τετραπλάσιο των κενών θέσεων που δημοσιεύονται. 
 
Οι γραπτές εξετάσεις για τη θέση του Λειτουργός Ενέργειας (Ευρωπαϊκές Υποθέσεις/ Νομικές Υπηρεσίες) θα 
περιλαμβάνουν: 
 

 Νέα Ελληνικά 

 Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά  

 Ειδικό Θέμα σύμφωνα με τη θέση 
 
Οι γραπτές εξετάσεις για τη θέση του Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού θα περιλαμβάνουν: 
 

 Νέα Ελληνικά 

 Αγγλικά  

 Γενικές Γνώσεις  
 

http://www.cera.org.cy/
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Η εξεταστέα ύλη ανά μάθημα, η ημερομηνία και ο τόπος των εξετάσεων θα ανακοινωθούν μετά την υποβολή των αιτήσεων 
των υποψηφίων και την ετοιμασία του καταλόγου των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα. 
 
Για να θεωρείται ότι ένας υποψήφιος έχει επιτύχει στις εξετάσεις θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 40% 
σε κάθε επιμέρους θέμα και συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%.   
 
Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Μόνιμου Προσωπικού διέπεται από τις πρόνοιες των Περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2017 και των Περί Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Κ.Δ.Π. 528/2004 (Πρόσληψη, 
Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών.   
 
Άλλες ανακοινώσεις σχετικά με τις πιο πάνω εξετάσεις θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.  
   
          Λευκωσία 17 Μαρτίου 2017 


