ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) ανακοινώνει την προκήρυξη κενών μόνιμων
θέσεων, οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα.
Λευκωσία, 10 Απριλίου 2019
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΕΝΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
(Θέση Πρώτου Διορισμού)
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκαέξι (16) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κωδικός θέσης: ΛΟ).
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και
τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς, διεξάγει σχετικές μελέτες
και έρευνες, συλλέγει και αναλύει στοιχεία και διεξάγει άλλες ομοειδείς εργασίες και
υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις ή βοηθά σε οποιαδήποτε από τις εργασίες αυτές.
(β) Αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα.
(γ) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χειρίζεται θέματα προβολής, εκδόσεων, δημόσιων
και διεθνών σχέσεων, μηχανοργάνωσης των εργασιών της Επιτροπής κλπ.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
(α) Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Νομικά
(περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Μαθηματικά, Στατιστική, Λογιστική, Δικανική
Λογιστική, Δικανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Διαχείριση Κινδύνων.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
τίτλο.)
ή
(β) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου
αναγνωρισμένου σώματος ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία,
υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
νομοθεσίας.
5. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στο 1(α) πιο πάνω
ή/και εγγραφή ως δικηγόρος στην Κύπρο ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα
καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.
Γ. Μισθοδοσία και ωφελήματα:
Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:
Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470,
37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11:
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€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες
Κλίμακες).
Στην πιο πάνω μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με
νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Δ. Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις της
σχετικής νομοθεσίας.
2. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής
εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης τους.
4. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις )
Νόμων του 2013 ως 2017.
5. Νοείται ότι η γλωσσομάθεια στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από
τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων,
μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων.
Περαιτέρω:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η
κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους
υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία
λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
6. Κανένας δεν διορίζεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός αν έχει συμπληρώσει την
ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
7. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται
όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.
Ε. Υποβολή αιτήσεων:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (http://www.cysec.gov.cy).
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2. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά
στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
2. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία
την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στις 15:00.
3. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στη Λευκωσία σε ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
4. Το κόστος για την κάλυψη της διαδικασίας της εξέτασης ανέρχεται στα €30 ανά υποψήφιο.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τον υποψήφιο σύμφωνα με οδηγίες που θα αποσταλούν σε
μεταγενέστερο στάδιο.
5. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν μόνο μέσω email στο
recruitment@cysec.gov.cy.
6. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση
επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά την υποβολή της αίτησής τους έτσι
ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για επιτάχυνση
της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού.
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ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
(Θέση Πρώτου Διορισμού)
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με ειδίκευση στην Πληροφορική (Κωδικός θέσης: ΛΠ).
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και
τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς, διεξάγει σχετικές μελέτες
και έρευνες, συλλέγει και αναλύει στοιχεία και διεξάγει άλλες ομοειδείς εργασίες και
υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις ή βοηθά σε οποιαδήποτε από τις εργασίες αυτές.
(β) Αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα.
(γ) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χειρίζεται θέματα προβολής, εκδόσεων, δημόσιων
και διεθνών σχέσεων, μηχανοργάνωσης των εργασιών της Επιτροπής κλπ.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Πληροφορική.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
τίτλο.)
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία,
υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
νομοθεσίας.
5. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στο 1(α) πιο πάνω
ή/και εγγραφή ως δικηγόρος στην Κύπρο ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα
καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.
Γ. Μισθοδοσία και ωφελήματα:
Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:
Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470,
37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11:
€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες
Κλίμακες).
Στην πιο πάνω μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με
νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
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Δ. Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις της
σχετικής νομοθεσίας.
2. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής
εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης τους.
4. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις )
Νόμων του 2013 ως 2017.
5. Νοείται ότι η γλωσσομάθεια στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από
τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων,
μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων.
Περαιτέρω:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η
κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους
υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία
λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
6. Κανένας δεν διορίζεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός αν έχει συμπληρώσει την
ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
7. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται
όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.
Ε. Υποβολή αιτήσεων:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (http://www.cysec.gov.cy).
2. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά
στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
2. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία
την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στις 15:00.
3. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στη Λευκωσία σε ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
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4. Το κόστος για την κάλυψη της διαδικασίας της εξέτασης ανέρχεται στα €30 ανά υποψήφιο.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τον υποψήφιο σύμφωνα με οδηγίες που θα αποσταλούν σε
μεταγενέστερο στάδιο.
5. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν μόνο μέσω email στο
recruitment@cysec.gov.cy.
6. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση
επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά την υποβολή της αίτησής τους έτσι
ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για επιτάχυνση
της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού.
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MIA (1) ΚΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ
(Θέση Πρώτου Διορισμού)
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια (1) κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με ειδίκευση στη Νομική (Κωδικός θέσης: ΛΝ).
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και
τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς, διεξάγει σχετικές μελέτες
και έρευνες, συλλέγει και αναλύει στοιχεία και διεξάγει άλλες ομοειδείς εργασίες και
υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις ή βοηθά σε οποιαδήποτε από τις εργασίες αυτές.
(β) Αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα.
(γ) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χειρίζεται θέματα προβολής, εκδόσεων, δημόσιων
και διεθνών σχέσεων, μηχανοργάνωσης των εργασιών της Επιτροπής κλπ.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law).
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
τίτλο.)
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία,
υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
νομοθεσίας.
5. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στο 1(α) πιο πάνω
ή/και εγγραφή ως δικηγόρος στην Κύπρο ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα
καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.
Γ. Μισθοδοσία και ωφελήματα:
Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:
Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470,
37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11:
€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες
Κλίμακες).
Στην πιο πάνω μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με
νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

8

Δ. Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις της
σχετικής νομοθεσίας.
2. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής
εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης τους.
4. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις )
Νόμων του 2013 ως 2017.
5. Νοείται ότι η γλωσσομάθεια στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από
τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων,
μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων.
Περαιτέρω:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η
κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους
υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία
λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
6. Κανένας δεν διορίζεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός αν έχει συμπληρώσει την
ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
7. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται
όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.
Ε. Υποβολή αιτήσεων:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (http://www.cysec.gov.cy).
2. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά
στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
2. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία
την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στις 15:00.
3. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στη Λευκωσία σε ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
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4. Το κόστος για την κάλυψη της διαδικασίας της εξέτασης ανέρχεται στα €30 ανά υποψήφιο.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τον υποψήφιο σύμφωνα με οδηγίες που θα αποσταλούν σε
μεταγενέστερο στάδιο.
5. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν μόνο μέσω email στο
recruitment@cysec.gov.cy.
6. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση
επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά την υποβολή της αίτησής τους έτσι
ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για επιτάχυνση
της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού.

10

MIA (1) ΚΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(Θέση Πρώτου Διορισμού)
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια (1) κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με ειδίκευση στη διαχείριση κίνδυνων/στατιστική/μαθηματικά (Κωδικός
θέσης: ΛΣ).
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και
τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς, διεξάγει σχετικές μελέτες
και έρευνες, συλλέγει και αναλύει στοιχεία και διεξάγει άλλες ομοειδείς εργασίες και
υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις ή βοηθά σε οποιαδήποτε από τις εργασίες αυτές.
(β) Αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα.
(γ) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χειρίζεται θέματα προβολής, εκδόσεων, δημόσιων
και διεθνών σχέσεων, μηχανοργάνωσης των εργασιών της Επιτροπής κλπ.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Μαθηματικά, Στατιστική, Διαχείριση Κινδύνων.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
τίτλο.)
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία,
υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
νομοθεσίας.
5. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στο 1(α) πιο πάνω
ή/και εγγραφή ως δικηγόρος στην Κύπρο ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα
καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.
Γ. Μισθοδοσία και ωφελήματα:
Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:
Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470,
37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11:
€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες
Κλίμακες).
Στην πιο πάνω μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με
νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
11

Δ. Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις της
σχετικής νομοθεσίας.
2. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής
εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης τους.
4. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις )
Νόμων του 2013 ως 2017.
5. Νοείται ότι η γλωσσομάθεια στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από
τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων,
μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων.
Περαιτέρω:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η
κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους
υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία
λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
6. Κανένας δεν διορίζεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός αν έχει συμπληρώσει την
ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
7. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται
όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.
Ε. Υποβολή αιτήσεων:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (http://www.cysec.gov.cy).
2. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά
στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
2. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία
την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στις 15:00.
3. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στη Λευκωσία σε ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
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4. Το κόστος για την κάλυψη της διαδικασίας της εξέτασης ανέρχεται στα €30 ανά υποψήφιο.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τον υποψήφιο σύμφωνα με οδηγίες που θα αποσταλούν σε
μεταγενέστερο στάδιο.
5. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν μόνο μέσω email στο
recruitment@cysec.gov.cy.
6. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση
επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά την υποβολή της αίτησής τους έτσι
ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για επιτάχυνση
της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού.

13

MIA (1) ΚΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
(Θέση Πρώτου Διορισμού)
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια (1) κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με ειδίκευση στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού (Κωδικός θέσης: ΛΑ).
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και
τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς, διεξάγει σχετικές μελέτες
και έρευνες, συλλέγει και αναλύει στοιχεία και διεξάγει άλλες ομοειδείς εργασίες και
υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις ή βοηθά σε οποιαδήποτε από τις εργασίες αυτές.
(β) Αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα.
(γ) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χειρίζεται θέματα προβολής, εκδόσεων, δημόσιων
και διεθνών σχέσεων, μηχανοργάνωσης των εργασιών της Επιτροπής κλπ.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
τίτλο.)
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία,
υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
νομοθεσίας.
5. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στο 1(α) πιο πάνω
ή/και εγγραφή ως δικηγόρος στην Κύπρο ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα
καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.
Γ. Μισθοδοσία και ωφελήματα:
Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:
Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470,
37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11:
€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες
Κλίμακες).
Στην πιο πάνω μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με
νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
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Δ. Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις της
σχετικής νομοθεσίας.
2. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής
εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης τους.
4. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις )
Νόμων του 2013 ως 2017.
5. Νοείται ότι η γλωσσομάθεια στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από
τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων,
μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων.
Περαιτέρω:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η
κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους
υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία
λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
6. Κανένας δεν διορίζεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός αν έχει συμπληρώσει την
ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
7. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται
όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.
Ε. Υποβολή αιτήσεων:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (http://www.cysec.gov.cy).
2. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά
στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
2. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία
την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στις 15:00.
3. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στη Λευκωσία σε ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
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4. Το κόστος για την κάλυψη της διαδικασίας της εξέτασης ανέρχεται στα €30 ανά υποψήφιο.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τον υποψήφιο σύμφωνα με οδηγίες που θα αποσταλούν σε
μεταγενέστερο στάδιο.
5. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν μόνο μέσω email στο
recruitment@cysec.gov.cy.
6. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση
επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά την υποβολή της αίτησής τους έτσι
ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για επιτάχυνση
της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού.
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MIA (1) ΚΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
(Θέση Πρώτου Διορισμού)
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια (1) κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με ειδίκευση στις δημοσιές σχέσεις/διεθνείς σχέσεις (Κωδικός θέσης: ΛΔ).
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και
τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς, διεξάγει σχετικές μελέτες
και έρευνες, συλλέγει και αναλύει στοιχεία και διεξάγει άλλες ομοειδείς εργασίες και
υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις ή βοηθά σε οποιαδήποτε από τις εργασίες αυτές.
(β) Αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα.
(γ) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χειρίζεται θέματα προβολής, εκδόσεων, δημόσιων
και διεθνών σχέσεων, μηχανοργάνωσης των εργασιών της Επιτροπής κλπ.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Δημοσιές Σχέσεις, Διεθνείς Σχέσεις.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
τίτλο.)
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία,
υπευθυνότητα, εχεμύθεια και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
νομοθεσίας.
5. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός
τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στο 1(α) πιο πάνω
ή/και εγγραφή ως δικηγόρος στην Κύπρο ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα
καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.
Γ. Μισθοδοσία και ωφελήματα:
Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:
Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470,
37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11:
€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637. (Συνδυασμένες
Κλίμακες).
Στην πιο πάνω μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με
νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
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Δ. Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις της
σχετικής νομοθεσίας.
2. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής
εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης τους.
4. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις )
Νόμων του 2013 ως 2017.
5. Νοείται ότι η γλωσσομάθεια στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από
τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων,
μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων.
Περαιτέρω:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η
κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους
υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία
λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
6. Κανένας δεν διορίζεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός αν έχει συμπληρώσει την
ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
7. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται
όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.
Ε. Υποβολή αιτήσεων:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (http://www.cysec.gov.cy).
2. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά
στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
2. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία
την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στις 15:00.
3. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στη Λευκωσία σε ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
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4. Το κόστος για την κάλυψη της διαδικασίας της εξέτασης ανέρχεται στα €30 ανά υποψήφιο.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τον υποψήφιο σύμφωνα με οδηγίες που θα αποσταλούν σε
μεταγενέστερο στάδιο.
5. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν μόνο μέσω email στο
recruitment@cysec.gov.cy.
6. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση
επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά την υποβολή της αίτησής τους έτσι
ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για επιτάχυνση
της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού.
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ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΑΜΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΑ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
(Θέση Πρώτου Διορισμού)
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε (5) κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού
Λειτουργού (Γραφέα) Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κωδικός θέσης: ΒΓΛ).
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και
τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
(β) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης καθώς και μητρώου περιουσιακών
στοιχείων.
(γ) Δακτυλογραφεί ή/και στενογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και
ακρίβεια.
(δ) Ετοιμάζει απλές ή/και τυποποιημένες επιστολές και φροντίζει για την αποστολή τους.
(ε) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και
προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται.
(στ) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαίτερης γραμματέως.
(ζ) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός
γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
(η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει(α) Στην ανώτερη (Higher) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου
ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα έχει εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό
Οικονομικών, ή/και
(β) σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία με ταχύτητα 35 τουλάχιστο λέξεις κατά
λεπτό, ή/και
(γ) σε εξετάσεις του ΚΕΒΕ ή ισοδύναμου σε θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων
(word) ή/και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel).
(5) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
(6) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν συμπληρώσει
την ηλικία των δεκαεπτά ετών και στην περίπτωση των αρρένων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
Γ. Μισθοδοσία και ωφελήματα:
Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:
Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576,
17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023,
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23.994, 24.965, 25.936, 26.907, Α7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308,
29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232. (Συνδυασμένες Κλίμακες).
Στην πιο πάνω μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με
νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την
Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Δ. Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις της
σχετικής νομοθεσίας.
2. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε τμήμα ή υπηρεσία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής
εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της
θέσης τους.
4. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις )
Νόμων του 2013 ως 2017.
5. Νοείται ότι η γλωσσομάθεια στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από
τους υποψηφίους, είτε μέσω αποδεκτών πιστοποιητικών τεκμηρίωσης, είτε μέσω εξετάσεων,
μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων.
Περαιτέρω:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η
κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους
υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία
λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
6. Κανένας δεν διορίζεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός αν έχει συμπληρώσει την
ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
7. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται
όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.
Ε. Υποβολή αιτήσεων:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (http://www.cysec.gov.cy).
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2. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά
στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
2. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία
την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στις 15:00.
3. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στη Λευκωσία σε ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
4. Το κόστος για την κάλυψη της διαδικασίας της εξέτασης ανέρχεται στα €30 ανά υποψήφιο.
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τον υποψήφιο σύμφωνα με οδηγίες που θα αποσταλούν σε
μεταγενέστερο στάδιο.
5. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν μόνο μέσω email στο
recruitment@cysec.gov.cy.
6. Η επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους θα γίνεται όπου είναι δυνατό μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως καταχωρήσουν διεύθυνση
επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά την υποβολή της αίτησής τους έτσι
ώστε να ενισχύσουν την προσπάθεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για επιτάχυνση
της διαδικασίας πρόσληψης, αλλά και εξοικονόμησης της χρήσης χαρτιού.
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