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Πρακτικά Συνεδρίασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

8/20 

 

 

Ημερομηνία: 30 Απριλίου 2020 

 

Ώρα έναρξης: 17:45΄ 

 

Ώρα Λήξης: 19:50΄ 

 

Παρόντες:  

 

κ. Θεόδωρος Πυρίλλης       Δήμαρχος  

κ. Αβραάμ Μουλαζίμης         Αντιδήμαρχος (από το θέμα 3.3)  

κα. Τασούλα Τσόκκου        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Λοΐζος Λοΐζου          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου 

κ. Κυριάκος Ιωακείμ   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Ανδρέας Λοΐζου   Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τάσος Βλίττης          Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Στάθης Κωνσταντίνου  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κα. Μαρία Μουλαζίμη Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Γιαννάκης Ποταμός        Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Μιχάλης Τσιολάκης  Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  

κ. Τόμης Φλουρέντζου Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 2)  

κ. Γιώργος Καράς         Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου (από το θέμα 4)  

 

 Παρακαθήμενος:  

 

κ. Τρύφωνας Κουτσόλουκας    Δημοτικός Γραμματέας  - πρακτικογράφος  

 

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι υπάρχει απαρτία αφού είναι παρόντα δέκα μέλη και ότι 

πρόσκληση σύμφωνα με τους κανονισμούς για την παρούσα συνεδρίαση έχουν 

παραλάβει έγκαιρα όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων 

των  κ. Α. Μουλαζίμη, Τ. Φλουρέντζου και Γ. Καρά που απουσίαζαν κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης.  

 

1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Φακ.: 1.3.1/1 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασής του 

7/20 ημερομηνίας 16/4/2020 χωρίς παρατηρήσεις.  
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2. Εγκρίσεις πληρωμών. Αρ. Φακ.: 1.5.3 

 

Ο κ. Τ. Φλουρέντζου προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση των πιο κάτω πληρωμών. 

 

3. Διάφορα  

 

3.1. Αναστολή δόσης δανείων. Αρ. Φακ.: 7.4.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναστολή δόσεων των δανείων του Δήμου 

με βάση τα εξαγγελθέντα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση.  

 

3.2.  Αποκοπές Μισθών και συντάξεων. Αρ. Φακ.: 2.4.1, 2.5.0, 2.6.0 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά την απόφαση του Εφετείου που δικαιώνει το κράτος 

για τις αποκοπές στους μισθούς και συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποφάσισε όπως συνεχισθούν οι αποκοπές αλλά να μην 

καταβάλλονται στο κράτος.  

 

3.3. Πρόστιμο επί των απλήρωτων λογαριασμών υδατοπρομήθειας. Αρ. Φακ.: 4.7.0 

 

Ο κ. Α. Μουλαζίμης προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην επιβληθεί πρόστιμο επί των απλήρωτων 

λογαριασμών υδατοπρομήθειας μέχρι τις 13/6/2020.  

 

3.4. Απόσπαση τροχονόμων. Αρ. Φακ.: 7.0.30 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος της Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Αμμοχώστου, μετά και από σχετική εγκύκλιο, να εργασθούν οι 

τροχονόμοι του Δήμου μαζί με αστυνομικούς στα πλαίσια ελέγχου εφαρμογής των 

μέτρων πρόληψης κατά της πανδημίας του κορωνοΐου.  

 

4. Αιτήσεις για την πλήρωση των θέσεων Λειτουργού Δημοτικής                    

Υπηρεσίας, Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας και Τεχνικού Μηχανικού.   

Διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων. Αρ. Φακ. 2.0.11, 2.0.3, 2.0.21, 2.0.0, 

2.2.1, 2.0.15 

 

Ο κ. Γ. Καράς προσήλθε στη συνεδρίαση.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και πολύ 

καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα 

διαπιστώνεται με βάση τα προσόντα που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι όπως  

ορίζονται και αναγνωρίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.  

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Επιτροπή Οικονομικών της 

Βουλής σε συνεδρία της στις 28/4/2020 αποπαγοποίησε τις νέες και εγκεκριμένες 

μέσω του προϋπολογισμού θέσεις 1 Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας,                                  

2 Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας και 2 Τεχνικού Μηχανικού.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως πληρωθούν και αυτές οι θέσεις μέσω της 

υφιστάμενης διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

Επίσης αποφάσισε την προώθηση της διαδικασίας πλήρωσης των τεσσάρων 

εγκριμένων και αποπαγοποιημένων θέσεων Γραμματειακού Λειτουργού, (σχετικές οι 

επιστολές του Γενικού Διευθυντή της Βουλής με αρ. φακ.:13.23.007.008 

ημερομηνίας 9/10/2018 και φακ.:13.23.007.10 ημερομηνίας 30/1/2020) καθώς και 

των τριών εγκεκριμένων θέσεων ωρομίσθιου Επόπτη (σχετική η επιστολή του 

Υπουργείου Εσωτερικών αρ. φακ. :19.07.003.004 ημερομηνίας 22/8/2019). 

 

4.1. Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας. Αρ. Φακ.: 2.0.3 

 

Οι κ. Τ. Βλίττης, Σ. Κωνσταντίνου και Γ. Καράς αποχώρησαν από τη συνεδρίαση 

λόγω συγγενικής σχέσης που έχουν με αιτητές, όπως είπαν.  

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για ότι συζητήθηκε και τις 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα σε σχέση με την πλήρωση της θέσης του 

Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 

Έθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το Σχέδιο Υπηρεσίας της 

θέσης, αντίγραφα όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου για το θέμα, αντίγραφα των δημοσιεύσεων προκήρυξης της θέσης, του 

περί Δήμων Νόμου, τους περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμούς καθώς και τις 

αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα συνημμένα τους τα οποία και μελέτησαν.  

 

Τα μέλη αφού αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με το κατά πόσο οι υποψήφιοι 

πληρούν τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα και μετά από δική 

τους έρευνα και έχοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που είχαν ενώπιον τους και 

ειδικότερα το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης,  τα αντίγραφα των πρακτικών των 

δημοσιεύσεων προκήρυξης της θέσης, τον περί Δήμων Νόμο, τους περί Δημοτικής 

Υπηρεσίας Κανονισμούς του Δήμου και τις αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα 

συνημμένα τους τις οποίες μελέτησαν την κάθε μια ξεχωριστά με ιδιαίτερη προσοχή, 

αποφάσισαν ομόφωνα ότι: 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Bachelor of Engineering από το University of East London.  

 Είναι κάτοχος Master of Science in Civil Engineering  

 Είναι απόφοιτη Λυκείου  

 Είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Bachelor of Science in Civil Engineering από το Frederick 

University.  

 Είναι κάτοχος Master of Science (Construction Management) από το 

University of Birmingham  

 Είναι απόφοιτη Λυκείου  
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 Είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας αναγνωρισμένου ως τίτλου ισότιμου και αντίστοιχου προς 

πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου καθώς και ως τίτλο ισότιμο προς 

Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΚΥΣΑΤΣ.    

 Είναι κάτοχος πιστοποιητικού GCE O Level στην αγγλική γλώσσα με 

βαθμό C 

 Είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Πολεοδομίας Χωροταξίας.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Bachelor of Engineering in Civil Engineering από το 

University of Brighton. 

 Είναι κάτοχος Master of Science in Structural Engineering από το 

Frederick University.  

 Υπέβαλε πιστοποιητικό διαπίστωσης πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής 

γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 Είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

 Είναι κάτοχος πιστοποιητικού IGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C 

καθώς και πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5. 

 Είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

 Είναι κάτοχος πιστοποιητικού IGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C 

 Είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας αναγνωρισμένου ως τίτλο ισότιμο και αντίστοιχο προς πτυχίο 

Πανεπιστημιακού επιπέδου από το ΚΥΣΑΤΣ  
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 Είναι κάτοχος πιστοποιητικού GCE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C  

 Είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Πολεοδομίας – Χωροταξίας  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο  υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης  

 Είναι κάτοχος πιστοποιητικού IGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C 

και IELTS με βαθμό 6 

 Είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος πτυχίου Αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Είναι κάτοχος πιστοποιητικού IELTS για την αγγλική γλώσσα με βαθμό 8 

 Είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής καθώς επίσης και στον 

κλάδο Πολεοδομίας – Χωροταξίας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Degree of Master Engineering in Civil Engineering Design 

and Management. 

 Είναι κάτοχος Master of Science in Engineering. 

 Υπέβαλε πιστοποιητικό διαπίστωσης πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής 

γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 Είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο  σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο  

 Είναι κάτοχος πιστοποιητικού IELTS για την αγγλική γλώσσα με βαθμό 7 

 Έχει εγγραφεί στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής και η άδεια 

της έχει λήξει στις 31/12/2019.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση και να της ζητηθεί να προσκομίσει 

ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΕΤΕΚ πριν τις 25/5/2020 και σε 

περίπτωση που δεν προσκομίσει τέτοια άδεια ή άλλη βεβαίωση ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ, να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στην γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο  σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο  

 Είναι κάτοχος πιστοποιητικού GCE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C 
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 Έχει εγγραφεί στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής και η άδεια της έχει 

λήξει στις 31/12/2019.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση και να της ζητηθεί να προσκομίσει 

ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΕΤΕΚ πριν τις 25/5/2020 και σε 

περίπτωση που δεν προσκομίσει τέτοια άδεια ή άλλη βεβαίωση ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ, να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στην γραπτή εξέταση.  

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο  σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού 

Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 Είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΙGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C 

 Έχει εγγραφεί στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής και η άδεια 

του έχει λήξει στις 31/12/2019.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση και να του ζητηθεί να προσκομίσει 

ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΕΤΕΚ πριν τις 25/5/2020 και σε 

περίπτωση που δεν προσκομίσει τέτοια άδεια ή άλλη βεβαίωση ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ, να μην του επιτραπεί να παρακαθίσει στην γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο  σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Bachelor of Arts in Architecture από το University of Kent 

 Είναι κάτοχος Master of Architecture από το University of Plymouth   

 Είναι κάτοχος πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας 

από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  

 Έχει εγγραφεί στο ΕΤΕΚ (ημερομηνία πληρωμής 16/12/2019) 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση και να της ζητηθεί να προσκομίσει 

ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΕΤΕΚ πριν τις 25/5/2020 και σε 

περίπτωση που δεν προσκομίσει τέτοια άδεια ή άλλη βεβαίωση ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ, να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στην γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο  σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

 Είναι κάτοχος ΙGCSE στην αγγλική γλώσσα με βαθμό Β 

 Έχει εγγραφεί στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής και η άδεια της έχει 

λήξει στις 31/12/2019.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση και να της ζητηθεί να προσκομίσει 

ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΕΤΕΚ πριν τις 25/5/2020 και σε 

περίπτωση που δεν προσκομίσει τέτοια άδεια ή άλλη βεβαίωση ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ, να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στην γραπτή εξέταση.  

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο  σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού 

Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Είναι κάτοχος πιστοποιητικού ΙGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό Β 
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 Έχει εγγραφεί στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής  με βάση 

σχετική βεβαίωση που υπέβαλε ημερομηνίας  23/10/18. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση και να του ζητηθεί να προσκομίσει 

ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΕΤΕΚ πριν τις 25/5/2020 και σε 

περίπτωση που δεν προσκομίσει τέτοια άδεια ή άλλη βεβαίωση ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ, να μην του επιτραπεί να παρακαθίσει στην γραπτή εξέταση.  

 

- Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Είναι κάτοχος Master of Science in Sustainable Architecture Studies από το 

University of Sheffield. 

 Έχει εγγραφεί στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής με βάση σχετική 

επιστολή που υπέβαλε από το ΕΤΕΚ ημερομηνίας 4/7/2018.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση και να της ζητηθεί να προσκομίσει 

ανανεωμένη άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΕΤΕΚ πριν τις 25/5/2020 και σε 

περίπτωση που δεν προσκομίσει τέτοια άδεια ή άλλη βεβαίωση ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ, να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στην γραπτή εξέταση.  

 

- Ο.. δεν υπέβαλε πιστοποιητικό για όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο 

υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Bachelor of Arts και Professional Diploma in Architecture 

από το University of Nicosia  

 Είναι απόφοιτος Λυκείου 

 Είναι κάτοχος πιστοποιητικά IGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C  

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/2020 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση που να αποδεικνύεται ότι κατά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 7/2/2020 ήταν μέλος του ΕΤΕΚ και σε 

περίπτωση που δεν υποβάλει τέτοια βεβαίωση,  να μην του επιτραπεί να παρακαθίσει 

στη γραπτή εξέταση.   

 

 - Ο.. δεν υπέβαλε πιστοποιητικό για όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο 

υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού καθώς και Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο Σχεδιασμό από το 

ΤΕΠΑΚ  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος από το ΑΤΙ καθώς και πιστοποιητικού IELTS 

με βαθμό 7 

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/2020 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση που να αποδεικνύεται ότι κατά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 7/2/2020 ήταν μέλος του ΕΤΕΚ και σε 
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περίπτωση που δεν υποβάλει τέτοια βεβαίωση,  να μην του επιτραπεί να παρακαθίσει 

στη γραπτή εξέταση.   

 

 - Η.. δεν υπέβαλε πιστοποιητικό για όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο 

υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου  

καθώς και Δίπλωμα Αρχιτέκτονα – Μηχανικού από το ίδιο Πανεπιστήμιο.  

 Είναι κάτοχος  πιστοποιητικού IELTS για την αγγλική γλώσσα με                

βαθμό 6,6 

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/2020 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση που να αποδεικνύεται ότι κατά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 7/2/2020 ήταν μέλος του ΕΤΕΚ και σε 

περίπτωση που δεν υποβάλει τέτοια βεβαίωση,  να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει 

στη γραπτή εξέταση.   

 

 Η.. δεν υπέβαλε πιστοποιητικό για όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο 

υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού Master of Advanced 

Construction and Building Technology από το Πανεπιστήμιο Μονάχου.   

 Είναι κάτοχος  πιστοποιητικού IGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό B 

καθώς και IELTS με βαθμό 6,5. 

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/2020 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση που να αποδεικνύεται ότι κατά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 7/2/2020 ήταν μέλος του ΕΤΕΚ και σε 

περίπτωση που δεν υποβάλει τέτοια βεβαίωση,  να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει 

στη γραπτή εξέταση.   

 

 Η.. δεν υπέβαλε πιστοποιητικό για όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο 

υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου   

 Είναι κάτοχος  πιστοποιητικού GCE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C  

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/2020 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση που να αποδεικνύεται ότι κατά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 7/2/2020 ήταν μέλος του ΕΤΕΚ και σε 

περίπτωση που δεν υποβάλει τέτοια βεβαίωση,  να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει 

στη γραπτή εξέταση.   
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 Η.. δεν υπέβαλε πιστοποιητικό για όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο 

υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.   

 Είναι κάτοχος  πιστοποιητικού GCE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C  

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/2020 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση που να αποδεικνύεται ότι κατά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 7/2/2020 ήταν μέλος του ΕΤΕΚ και σε 

περίπτωση που δεν υποβάλει τέτοια βεβαίωση,  να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει 

στη γραπτή εξέταση.   

 

 Η.. δεν υπέβαλε πιστοποιητικό για όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο 

υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.   

 Είναι κάτοχος  πιστοποιητικού GCE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό Β  

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/2020 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση που να αποδεικνύεται ότι κατά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 7/2/2020 ήταν μέλος του ΕΤΕΚ και σε 

περίπτωση που δεν υποβάλει τέτοια βεβαίωση,  να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει 

στη γραπτή εξέταση.   

 

 Ο.. δεν υπέβαλε πιστοποιητικό για όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο 

υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.   

 Είναι κάτοχος  πιστοποιητικού GCE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό Β  

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/2020 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση που να αποδεικνύεται ότι κατά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 7/2/2020 ήταν μέλος του ΕΤΕΚ και σε 

περίπτωση που δεν υποβάλει τέτοια βεβαίωση,  να μην του επιτραπεί να παρακαθίσει 

στη γραπτή εξέταση.   

 

 Η.. δεν υπέβαλε πιστοποιητικό για όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο 

υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης .   

 Είναι κάτοχος  πιστοποιητικού ΙGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό Β 

καθώς και Master  από αγγλικό πανεπιστήμιο. 
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 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/2020 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση που να αποδεικνύεται ότι κατά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 7/2/2020 ήταν μέλος του ΕΤΕΚ και σε 

περίπτωση που δεν υποβάλει τέτοια βεβαίωση,  να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει 

στη γραπτή εξέταση.   

 

 Η.. δεν υπέβαλε πιστοποιητικό για όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο 

υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Αρχιτέκτονα και Διπλώματος Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Είναι κάτοχος  πιστοποιητικού ΙGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C  

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/2020 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση που να αποδεικνύεται ότι κατά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 7/2/2020 ήταν μέλος του ΕΤΕΚ και σε 

περίπτωση που δεν υποβάλει τέτοια βεβαίωση,  να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει 

στη γραπτή εξέταση.   

 

 Ο.. δεν υπέβαλε πιστοποιητικό για όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο 

υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Degree of Bachelor of Arts in Architecture από το 

University of Greenwich καθώς και Professional Diploma in Architecture 

από το University of East London  

 Είναι κάτοχος  πιστοποιητικού GCE για την ελληνική γλώσσα με βαθμό Α  

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/2020 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση που να αποδεικνύεται ότι κατά την τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 7/2/2020 ήταν μέλος του ΕΤΕΚ και σε 

περίπτωση που δεν υποβάλει τέτοια βεβαίωση,  να μην του επιτραπεί να παρακαθίσει 

στη γραπτή εξέταση.   

 

 Ο.. δεν υπέβαλε πιστοποιητικό για  όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο 

υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο  

 Το πιστοποιητικό κατάρτισης από την ΑνΑΔ εκμάθησης της αγγλικής 

γλώσσας διάρκειας 160 ωρών που υπέβαλε δεν καθορίζεται στα προσόντα 

που εγκρίνονται από την ΕΔΥ ως πιστοποιητικά πολύ καλής γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας.   

 Έχει εγγραφεί ως μέλος του ΕΤΕΚ στο Κλάδο Πολιτικής Μηχανικής αλλά 

η άδειά του που υπέβαλε έχει λήξει στις 31/12/2017. 
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Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/20 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ότι κατά την 7
η
 Φεβρουαρίου 2020, τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ήταν μέλος του ΕΤΕΚ αφού η άδεια που 

υπέβαλε είναι ληγμένη από τις 31/12/2017 και πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζεται και αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ, ημερομηνίας 

προγενέστερης της 7
ης

 Φεβρουαρίου 2020.  

  

Σε περίπτωση που δεν υποβάλει την πιο πάνω βεβαίωση και πιστοποιητικό μέχρι τις 

25/5/20 να μην του επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η 

διαδικασία για την πρόσληψη Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας τερματίζεται             

γι’ αυτόν στις 25/5/20 ως μη προσοντούχος για την αναφερόμενη θέση.  

 

 Η.. δεν κατέχει όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Αρχιτεκτονικής και Διπλώματος Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε πιστοποιητικό ότι έχει πολύ καλή γνώση της 

αγγλικής γλώσσας.  

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/20 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις / πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι: 

i. την 7
η
 Φεβρουαρίου 2020, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, 

ήταν μέλος του ΕΤΕΚ.  

ii. την 7
η
 Φεβρουαρίου 2020, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, 

κατείχε το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως 

ορίζεται και καθορίζεται από την ΕΔΥ.  

Σε περίπτωση που δεν υποβάλει τις πιο πάνω βεβαιώσεις / πιστοποιητικά μέχρι τις 

25/5/2020 να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει  στη γραπτή εξέταση και όλη η 

διαδικασία για την πρόσληψη Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας τερματίζεται             

γι’ αυτήν στις 25/5/20 ως μη προσοντούχα για την αναφερόμενη θέση. 

 

 Η.. δεν κατέχει όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο Ρώμης                   

La Sapienza.  

 Είναι κάτοχος απολυτηρίου από το Λύκειο Φρενάρου  

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε πιστοποιητικό ότι έχει πολύ καλή γνώση της  

αγγλικής γλώσσας  

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/20 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις / πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι: 

i. την 7
η
 Φεβρουαρίου 2020, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, 

ήταν μέλος του ΕΤΕΚ.  

ii. την 7
η
 Φεβρουαρίου 2020, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, 

κατείχε το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως 

ορίζεται και καθορίζεται από την ΕΔΥ.  

Σε περίπτωση που δεν υποβάλει τις πιο πάνω βεβαιώσεις / πιστοποιητικά μέχρι τις 

25/5/2020 να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει  στη γραπτή εξέταση και όλη η 
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διαδικασία για την πρόσληψη Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας τερματίζεται             

γι’ αυτήν στις 25/5/20 ως μη προσοντούχα για την αναφερόμενη θέση. 

 

 Η.. δεν κατέχει όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα από το Frederick University 

καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Magister Engineering από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Είναι κάτοχος απολυτηρίου από το Λύκειο Κοκκινοχωρίων.  

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε πιστοποιητικό ότι έχει πολύ καλή γνώση της  

αγγλικής γλώσσας  

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/20 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις / πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι: 

i. την 7
η
 Φεβρουαρίου 2020, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, 

ήταν μέλος του ΕΤΕΚ.  

ii. την 7
η
 Φεβρουαρίου 2020, τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, 

κατείχε το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως 

ορίζεται και καθορίζεται από την ΕΔΥ.  

Σε περίπτωση που δεν υποβάλει τις πιο πάνω βεβαιώσεις / πιστοποιητικά μέχρι τις 

25/5/2020 να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει  στη γραπτή εξέταση και όλη η 

διαδικασία για την πρόσληψη Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας τερματίζεται             

γι’ αυτήν στις 25/5/20 ως μη προσοντούχα για την αναφερόμενη θέση. 

 

 Η.. δεν κατέχει όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Frederick 

University  

 Είναι κάτοχος απολυτηρίου από το Λύκειο Παραλιμνίου.   

 Είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Αρχιτεκτονικής . 

 Είναι κάτοχος Certificate of English από το Anglia Examination Syndicate 

επιπέδου Intermediate το οποίο δεν καθορίζεται στα αναγνωρισμένα από 

την ΕΔΥ πιστοποιητικά πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.   

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/20 θα 

πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας 

όπως ορίζεται και αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ. 

 

Σε περίπτωση που δεν υποβάλει το πιο πάνω πιστοποιητικό μέχρι τις 25/5/2020 να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει  στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πρόσληψη Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν στις 25/5/20 ως 

μη προσοντούχα για την αναφερόμενη θέση. 

 

 Ο.. δεν κατέχει όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο 

Πατρών. 

 Είναι μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής.  

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε πιστοποιητικό ότι έχει πολύ καλή γνώση της  

αγγλικής γλώσσας  



 

 

13 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/20 θα 

πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας 

όπως ορίζεται και αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ. 

 

Σε περίπτωση που δεν υποβάλει το πιο πάνω πιστοποιητικό μέχρι τις 25/5/2020 να 

μην του επιτραπεί να παρακαθίσει  στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πρόσληψη Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτόν στις 25/5/20 ως 

μη προσοντούχος για την αναφερόμενη θέση. 

 

 Η.. δεν κατέχει όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering από το 

Frederick University. 

 Είναι κάτοχος απολυτηρίου από το Λύκειο Φρενάρου  

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε πιστοποιητικό ότι έχει πολύ καλή γνώση της  

αγγλικής γλώσσας  

 Έχει εγγραφεί στο ΕΤΕΚ στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής αλλά η άδειά 

της που υπέβαλε έχει λήξει στις 31/12/2019. 

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι μέχρι τις 25/5/20 θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ότι κατά την 7
η
 Φεβρουαρίου 2020, τελευταία 

ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ήταν μέλος του ΕΤΕΚ αφού η άδεια που 

υπέβαλε είναι ληγμένη από τις 31/12/2019 και πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζεται και αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ, ημερομηνίας 

προγενέστερης της 7
ης

 Φεβρουαρίου 2020.  

  

Σε περίπτωση που δεν υποβάλει την πιο πάνω βεβαίωση και πιστοποιητικό μέχρι τις 

25/5/20 να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η 

διαδικασία για την πρόσληψη Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας τερματίζεται             

γι’ αυτήν στις 25/5/20 ως μη προσοντούχα για την αναφερόμενη θέση.  

 

 Η.. δεν κατέχει όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού :  

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε αποδεικτικό ότι είναι κάτοχος πτυχίου ή 

διπλώματος πανεπιστημιακού επιπέδου στους κλάδους Πολιτικής 

Μηχανικής ή Αρχιτεκτονικής ή Πολεοδομίας. Το Diploma in Design 

(Interior / Graphic) διετούς διάρκειας από το Intercollege που υπέβαλε δεν 

καλύπτει τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα.  

 Είναι κάτοχος απολυτηρίου από το Λύκειο Παραλιμνίου   

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε πιστοποιητικό ότι έχει πολύ καλή γνώση της  

αγγλικής γλώσσας  

 Δεν υπέβαλε οποιαδήποτε βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι είναι μέλος του 

ΕΤΕΚ. 

  

Γι’ αυτό η αίτησή της απορρίπτεται και να μην κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

4.2. Τεχνικός Μηχανικός. Αρ. Φακ.: 2.0.21 

 

Οι κ. Γ. Καράς και Σ. Κωνσταντίνου επανήλθαν στη συνεδρίαση.  
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Ο κ. Τ. Βλίττης παρέμεινε εκτός της συνεδρίασης λόγω της συγγενικής σχέσης που 

έχει με αιτητές, όπως είπε.  

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για ότι συζητήθηκε και τις 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα σε σχέση με την πλήρωση της θέσης του 

Τεχνικού Μηχανικού.  

 

Έθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το Σχέδιο Υπηρεσίας της 

θέσης, αντίγραφα όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου για το θέμα, αντίγραφα των δημοσιεύσεων προκήρυξης της θέσης, του 

περί Δήμων Νόμου, τους περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμούς καθώς και τις 

αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα συνημμένα τους τα οποία και μελέτησαν.  

 

Τα μέλη αφού αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με το κατά πόσο οι υποψήφιοι 

πληρούν τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα και μετά από δική 

τους έρευνα και έχοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που είχαν ενώπιον τους και 

ειδικότερα το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης,  τα αντίγραφα των πρακτικών των 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου των δημοσιεύσεων προκήρυξης της θέσης, 

τον περί Δήμων Νόμο, τους περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμούς του Δήμου και 

τις αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα συνημμένα τους τις οποίες μελέτησαν την 

κάθε μια ξεχωριστά με ιδιαίτερη προσοχή, αποφάσισαν ομόφωνα ότι: 

 

- Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας.  

     

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Degree of Bachelor of Arts in Architecture από το 

University of Greenwich καθώς και Professional Diploma in Architecture 

από το University of East London  

 Είναι κάτοχος  πιστοποιητικού GCE για την ελληνική γλώσσα με βαθμό Α  

  

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο  σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο  

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  
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 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο  σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο  σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering από το 

Frederick University καθώς και Master of Science (Construction 

Management)  από το University of Birmingham.  

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής και καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Frederick 

University  

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής και καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο  σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού 

Περιβάλλοντος από Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Αρχιτέκτονα και Διπλώματος Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Είναι κάτοχος  πιστοποιητικού ΙGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας.    

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  
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 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

 Είναι κάτοχος πιστοποιητικού IGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης .   

 Είναι κάτοχος  πιστοποιητικού ΙGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό Β 

καθώς και Master  από αγγλικό πανεπιστήμιο 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης.    

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού από το ΤΕΠΑΚ 

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering από το 

Frederick University. 

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας και της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής  γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  
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 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο 

Πατρών.  

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας. Κατέχει και πιστοποιητικό GCE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό 

Β.  

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση.  

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.   

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας. Κατέχει και πιστοποιητικό GCE για την αγγλική γλώσσα με 

βαθμό Β.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.   

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας. Κατέχει και πιστοποιητικό GCE για την αγγλική γλώσσα με 

βαθμό C.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα από το Frederick University 

καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Magister Engineering από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο Ρώμης                   

La Sapienza.  

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει όλα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Αρχιτεκτονικής και Διπλώματος Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας.  
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Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Πτυχίου Αρχιτεκτονικής και Διπλώματος Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο  σχέδιο υπηρεσίας αφού:  

 Είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. δεν κατέχει όλα τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού :  

 Το Diploma in Design (Interior/Graphic) από το Intercollege που υπέβαλε 

είναι διετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και ούτε είναι στην 

Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Πολεοδομία.   

 Ως απόφοιτος Λυκείου κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας και της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.  

 

Γι’ αυτό να μην κληθεί στην γραπτή εξέταση. 

 

4.3.Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας. Αρ. Φακ.: 2.0.11 

 

Οι κ. Α. Μουλαζίμης, Κ. Ιωακείμ και Τ. Βλίττης αποχώρησαν από την συνεδρίαση 

λόγω συγγενικής σχέσης που έχουν με υποψήφιους, όπως είπαν.  

 

Ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για ότι συζητήθηκε και τις 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα σε σχέση με την πλήρωση της θέσης του 

Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας.  

 

Έθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το Σχέδιο Υπηρεσίας της 

θέσης, αντίγραφα όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου για το θέμα, αντίγραφα των δημοσιεύσεων προκήρυξης της θέσης, του 

περί Δήμων Νόμου, τους περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμούς καθώς και τις 

αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα συνημμένα τους τα οποία και μελέτησαν.  

 

Τα μέλη αφού αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με το κατά πόσο οι υποψήφιοι 

πληρούν τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα και μετά από δική 

τους έρευνα και έχοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που είχαν ενώπιον τους και 

ειδικότερα το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης,  τα αντίγραφα των πρακτικών των 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου των δημοσιεύσεων προκήρυξης της θέσης, 

τον περί Δήμων Νόμο, τους περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμούς του Δήμου και 

τις αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα συνημμένα τους τις οποίες μελέτησαν την 

κάθε μια ξεχωριστά με ιδιαίτερη προσοχή, αποφάσισαν ομόφωνα ότι: 



 

 

19 

 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Degree of Bachelor of Arts in Business Administration από 

το P.A. College αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ ως τίτλο ισότιμο προς 

πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου και είναι μέλος του Association of 

Chartered Certified Accountants. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το ότι είναι μέλος του ACCA καθώς και από το πιστοποιητικό GCE 

αγγλικών που υπέβαλε με βαθμό Β. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη λυκείου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό GCE αγγλικών που υπέβαλε με βαθμό Β. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη λυκείου αλλά και από το ότι είναι απόφοιτη 

ελληνικού πανεπιστημίου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Degree of Bachelor of Business Administration in 

Management and Leadership από το European University Cyprus.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από  

το πιστοποιητικό IELTS που υπέβαλε με βαθμό 6,5. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το πιστοποιητικό GCE A level που υπέβαλε με βαθμό Β.   

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό IELTS που υπέβαλε με βαθμό 7. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη λυκείου αλλά και απόφοιτη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 
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 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Master in Business Administration από το Cyprus 

International Institute of Management  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό GCE αγγλικών που υπέβαλε με βαθμό C. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη λυκείου αλλά και ΤΕΙ Αθήνας.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Bachelor of Arts in Business Management από το 

Manchester Metropolitan University.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιο πάνω πτυχίο.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη λυκείου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Σπουδών από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό GCE αγγλικών  που υπέβαλε με βαθμό C. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη λυκείου καθώς και από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Degree of Bachelor of Arts in European Studies από το 

University of Reading. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό GCE αγγλικών  που υπέβαλε με βαθμό Β αλλά και από το 

πιο πάνω degree.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη λυκείου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό GCE αγγλικών  που υπέβαλε με βαθμό Α.  
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 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη λυκείου αλλά και του πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων – Λογιστική από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι μέλος του Association of Chartered 

Certified Accountants. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το ότι είναι μέλος του ACCA.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη λυκείου αλλά και του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Degree of Bachelor of Laws  από το University of Essex. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό IELTS που υπέβαλε με βαθμό 7 αλλά και από το πιο 

πάνω degree.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτος  λυκείου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι μέλος του  Association of Chartered Certified Accountants. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό IELTS που υπέβαλε με βαθμό 7 αλλά και από το ότι είναι 

μέλος του ACCA.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτος  λυκείου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Degree of Bachelor of Laws in Law από το University of 

Leicester. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό IGCSE με βαθμό A* που υπέβαλε καθώς και από το πιο 

πάνω degree.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το πιστοποιητικό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που 

υπέβαλε καθώς και από το πιστοποιητικό GCE ελληνικών με βαθμό Α που 

επίσης υπέβαλε.   

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 
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 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό GCE αγγλικών που υπέβαλε με βαθμό Β.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη  λυκείου αλλά και του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Δημόσια Διοίκηση από το 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό GCE αγγλικών που υπέβαλε με βαθμό C.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτος  λυκείου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχός Degree of Bachelor of Arts in Accounting with Finance από 

το University of Portsmouth. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό IGCSE με βαθμό C που υπέβαλε καθώς και από το πιο 

πάνω degree.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη  λυκείου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το βεβαίωση του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών μετά 

από σχετικές εξετάσεις που έχει παρακαθίσει.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη  λυκείου αλλά και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.   

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Degree of Bachelor of Arts in Business Management 

(Accounting and Finance) από το University of The West of England 

Bristol. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιο πάνω degree.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη  λυκείου.  

 



 

 

23 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Degree of Bachelor of Laws in Law από το University of 

Essex. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό IGCSE με βαθμό C που υπέβαλε καθώς και από το πιο 

πάνω degree.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτος  λυκείου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος degree of Master in Business Administration από το ΜΙΜ. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό IGCSE με βαθμό C που υπέβαλε.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτη  λυκείου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ΜΙΜ. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό IGCSE με βαθμό Β που υπέβαλε.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτος  λυκείου.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος degree of Master in Business Administration από το 

University of Nicosia. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό IGCSE με βαθμό B που υπέβαλε.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού.   

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Ο.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης και Οικονομίας από το ΤΕΙ Αθηνών. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό επιτυχίας που υπέβαλε μετά από εξετάσεις που 

παρακάθισε για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η 

αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού 

μισθολογίου.  
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 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το ότι είναι απόφοιτος  λυκείου αλλά και του πιο πάνω ΤΕΙ.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας αφού: 

 Είναι κάτοχος Master of Science in Human Resource Management and 

Organizational Behavior  από το CIIM. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τεκμαίρεται από 

το πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 7 που υπέβαλε.  

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας τεκμαίρεται 

από το πιστοποιητικό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που 

υπέβαλε καθώς και από το πιστοποιητικό GCE ελληνικών με βαθμό Α που 

επίσης υπέβαλε. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση. 

 

 Η.. υπέβαλε: 

 Degree of Bachelor of Business Administration  

 Πιστοποιητικό GCE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό Α. 

 Πιστοποιητικό από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού που καλύπτει 

το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι θα 

πρέπει να προσκομίσει από το ΚΥΣΑΤΣ πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών της ως τίτλο ισότιμο και αντίστοιχο προς πτυχίο 

πανεπιστημιακού επιπέδου στον αντίστοιχο κλάδο, πριν την προφορική εξέταση που 

θα διεξαχθεί, σε περίπτωση που πετύχει στην γραπτή εξέταση τέτοια βαθμολογία και 

κληθεί για προφορική εξέταση.  

 

Αν δεν προσκομίσει το αναφερόμενο πιστοποιητικό από το ΚΥΣΑΤΣ πριν την 

προφορική εξέταση  δεν θα της επιτραπεί να παρακαθίσει σ’ αυτήν και όλη η 

διαδικασία σε ότι την αφορά να τερματισθεί και να θεωρηθεί ότι δεν κατέχει όλα τα 

απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 Η.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο είναι εκτός των 

απαιτούμενων από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντων.  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση και Οικονομική των 

Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων από το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο και 

μεταπτυχιακό.  

 Πιστοποιητικό επιτυχίας στα αγγλικά του 6
ου

 έτους από τα Κρατικά 

Ινστιτούτα Επιμόρφωσης που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης 

της αγγλικής γλώσσας. 
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Γι’ αυτό να κληθεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι θα 

πρέπει να προσκομίσει από το ΚΥΣΑΤΣ πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ως τίτλο ισότιμο και αντίστοιχο 

προς πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου ή μεταπτυχιακό σε κλάδο που απαιτείται ως 

απαραίτητο προσόν από το σχέδιο υπηρεσίας,  πριν την προφορική εξέταση που θα 

διεξαχθεί, σε περίπτωση που πετύχει στην γραπτή εξέταση τέτοια βαθμολογία και 

κληθεί για προφορική εξέταση.  

 

Αν δεν προσκομίσει το αναφερόμενο πιστοποιητικό από το ΚΥΣΑΤΣ πριν την 

προφορική εξέταση  δεν θα της επιτραπεί να παρακαθίσει σ’ αυτήν και όλη η 

διαδικασία σε ότι την αφορά να τερματισθεί και να θεωρηθεί ότι δεν κατέχει όλα τα 

απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 Ο.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το οποίο δεν 

εντάσσεται στα απαραίτητα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα. 

 Certificate of Credit από το University of the West of England. 

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας. 

 Πιστοποιητικό IGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι θα 

πρέπει να προσκομίσει από το ΚΥΣΑΤΣ πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας του Certificate of Credit από το University of the West of England ως 

τίτλο ισότιμο και αντίστοιχο προς πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου ή μεταπτυχιακό 

σε κλάδο που απαιτείται ως απαραίτητο προσόν από το σχέδιο υπηρεσίας,  πριν την 

προφορική εξέταση που θα διεξαχθεί σε περίπτωση που πετύχει στην γραπτή εξέταση 

τέτοια βαθμολογία και κληθεί για προφορική εξέταση.  

 

Αν δεν προσκομίσει το αναφερόμενο πιστοποιητικό από το ΚΥΣΑΤΣ πριν την 

προφορική εξέταση δεν θα του επιτραπεί να παρακαθίσει σ’ αυτήν και όλη η 

διαδικασία σε ότι τον αφορά να τερματισθεί και να θεωρηθεί ότι δεν κατέχει όλα τα 

απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 Ο.. υπέβαλε: 

 Βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (MBA) στις 27/2/20.  

 Πιστοποιητικό ΙGCSE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C. 

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της ελληνικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό, να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοουμένου ότι προσκομίσει μέχρι τις 25/5/20 

το πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι στις 7/2/2020, τελευταία ημερομηνία υποβολής των 

αιτήσεων, είχε ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του και θεωρείτο ως 

πτυχιούχος του πιο πάνω προγράμματος σπουδών.  

 

Σε περίπτωση που δεν υποβάλει το πιο πάνω πτυχίο και βεβαίωση εντός της 

καθορισμένης προθεσμίας, να μην του επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση 

και όλη η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας 
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να τερματισθεί γι’ αυτόν και να θεωρηθεί ότι δεν κατέχει όλα τα απαιτούμενα από το 

σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.   

 

  H.. υπέβαλε: 

 Diploma in Management του Postgraduate Management Programme από το 

ΜΙΜ   

 Για το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας δεν υπέβαλε 

οποιοδήποτε πιστοποιητικό. 

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό, να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και πιστοποιητικό 

αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Diploma in Management του 

Postgraduate Management Programme  από το ΜΙΜ ως τίτλο ισότιμο και αντίστοιχο 

προς πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον αντίστοιχο κλάδο από το ΚΥΣΑΤΣ, πριν 

την προφορική εξέταση σε περίπτωση που πετύχει τέτοια βαθμολογία στην γραπτή 

εξέταση και κληθεί σε προφορική εξέταση.  

 

Αν δεν προσκομίσει μέχρι τις 25/5/2020 πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της 

αγγλικής γλώσσας να μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη 

η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας να 

τερματισθεί γι’ αυτήν και να θεωρηθεί ότι δεν κατέχει όλα τα απαιτούμενα από το 

σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.   

 

Επίσης, αν δεν προσκομίσει το αναφερόμενο πιστοποιητικό από το ΚΥΣΑΤΣ,  πριν 

την προφορική εξέταση, δεν θα της επιτραπεί να παρακαθίσει σ’ αυτήν και όλη η 

διαδικασία σε ότι την αφορά να τερματισθεί και να θεωρηθεί ότι δεν κατέχει όλα τα 

απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

  

- H.. υπέβαλε: 

 Diploma in Design (Interior/Graphic) διετούς  φοίτησης από το Intercollege 

 Απολυτήριο λυκείου. 

 

Γι’ αυτό,   επειδή το πιο πάνω Diploma που υπέβαλε δεν εντάσσεται στα απαιτούμενα 

από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα κρίνεται ως μη προσοντούχα και να μην κληθεί 

στη γραπτή εξέταση.  

 

- Η.. δεν υπέβαλε τίτλο πανεπιστημίου, ούτε οποιοδήποτε πιστοποιητικό που 

καθορίζεται και αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ για την πολύ καλή γνώση της αγγλικής 

γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό, κρίνεται ότι δεν κατέχει τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα 

και να μην κληθεί στη γραπτή εξέταση.  
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- Η.. υπέβαλε: 

 Bachelor of Science in Mathematics από το University of Essex 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσα τεκμαίρεται από 

την φοίτησή της στο πιο πάνω πανεπιστήμιο. 

 Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας από το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  

 

Γι’ αυτό,  επειδή ο τίτλος σπουδών που κατέχει δεν περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα 

από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα,  κρίνεται ως μη προσοντούχα και να μην κληθεί 

στη γραπτή εξέταση.  

 

- Η.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

 Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

από το ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Πιστοποιητικό GCE για την αγγλική γλώσσα με βαθμό C. 

 Το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσα τεκμαίρεται από 

απολυτήριο λυκείου που υπέβαλε αλλά βεβαίως και από το πιο πάνω πτυχίο 

και μεταπτυχιακό τίτλο. 

 

Γι’ αυτό,  επειδή το πτυχίο αλλά και ο μεταπτυχιακός τίτλος που κατέχει δεν 

περιλαμβάνονται στα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα,  κρίνεται ως 

μη προσοντούχα και να μην κληθεί στη γραπτή εξέταση.  

 

- Η.. υπέβαλε: 

 Degree of Bachelor of Music από το European University Cyprus.  

 Master of Arts in Events Management από το University of Derby 

 Πιστοποιητικό  IELTS με βαθμό 6 αλλά το προσόν της πολύ καλής γνώσης 

της αγγλικής γλώσσα τεκμαίρεται και από το πιο πάνω Degree και Master. 

 Πιστοποιητικό GCE A level με βαθμό Β για την ελληνική γλώσσα.  

 

Γι’ αυτό,  επειδή ο τίτλος σπουδών και το μεταπτυχιακό που κατέχει δεν 

περιλαμβάνονται στα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα,  κρίνεται ως 

μη προσοντούχα και να μην κληθεί στη γραπτή εξέταση.  

 

- Η.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Διεθνών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας από το Frederick University. 

 Πιστοποιητικό IELTS ημερομηνίας 8/9/17 με βαθμό 6 με βάση το οποίο δεν 

τεκμαίρεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αφού αποκτήθηκε 

μετά την 1/1/2010 όπως έχει καθορίσει η ΕΔΥ  

 Απολυτήριο λυκείου με βάση το όποιο τεκμαίρεται η πολύ καλή γνώση της 

ελληνικής γλώσσας καθώς επίσης και από το πιο πάνω πτυχίο.  

 

Γι’ αυτό,  επειδή το τίτλος σπουδών και το μεταπτυχιακό που κατέχει δεν 

περιλαμβάνονται  στα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα,  κρίνεται ως 

μη προσοντούχα και να μην κληθεί στη γραπτή εξέταση.  



 

 

28 

 

 

- Η.. δεν υπέβαλε οποιοδήποτε τίτλο σπουδών,  ούτε οποιοδήποτε πιστοποιητικό 

αγγλικής γλώσσας που να καλύπτουν τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας 

προσόντα και γι’ αυτό κρίνεται ως μη προσοντούχα και να μην κληθεί στη γραπτή 

εξέταση.  

 

- Η.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου.  

 Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας καθώς βεβαίως και από το πιο πάνω πτυχίο και 

μεταπτυχιακό.  

 Στην αίτησή της δηλώνει ότι θα υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας 

για εξέταση πιστοποίησης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας από        

3-19/3/2020 και ότι η εξέταση θα γίνει στις 25/4/20.   

 

Γι’ αυτό,  επειδή το πτυχίο και το μεταπτυχιακό που υπέβαλε δεν περιλαμβάνονται  

στα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα, ούτε υπέβαλε οποιοδήποτε 

πιστοποιητικό ότι μέχρι τις 7/2/2020 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των 

αιτήσεων, κατείχε το προσόν της πολύ καλής γνώσης  της αγγλικής γλώσσας, 

κρίνεται ως μη προσοντούχα και να μην κληθεί στη γραπτή εξέταση.  

 

 H.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων από το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης.  

 Πιστοποιητικά από ιδιωτικό φροντιστήριο ότι εξετάστηκε στην αγγλική 

γλώσσα. 

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας, να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν ως μη 

κατέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 H.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από ΤΕΙ Λάρισας.  

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 
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αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν ως μη 

κατέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 Ο.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το ΤΕΙ Κρήτης.  

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην του επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτόν ως μη 

κατέχων όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 H..υπέβαλε: 

 Πτυχίο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου από.  

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 

από το ΤΕΠΑΚ. 

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο και 

μεταπτυχιακό.  

 Certificate από το Leeds Language College LTD ότι παρακολούθησε ένα 

“Advanced English course” από 16/1/17 μέχρι 1/6/17 το οποίο όμως δεν 

ορίζεται ως τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας από την 

ΕΔΥ, αφού δεν φαίνεται ότι παρακάθισε στις σχετικές εξετάσεις αλλά και 

η φοίτηση της δεν ήταν πέραν των 6 μηνών όπως απαιτείται.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν ως μη 

κατέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  
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 H.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο.  

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε πιστοποιητικό που να καλύπτει το προσόν της 

πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν ως μη 

κατέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 H.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.  

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο.  

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε πιστοποιητικό που να καλύπτει το προσόν της 

πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν ως μη 

κατέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 H.. υπέβαλε: 

 Μεταπτυχιακό τίτλο Master of Business Administration από το Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο.  

 Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 5 που δεν καλύπτει το προσόν της πολύ 

καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  
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Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν ως μη 

κατέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 H.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά.   

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο και 

μεταπτυχιακό.  

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε πιστοποιητικό που να καλύπτει το προσόν της 

πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν ως μη 

κατέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 H.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  από το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 Μεταπτυχιακό Τίτλο στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο και 

μεταπτυχιακό.  

 Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 5 που δεν καλύπτει το προσόν της πολύ 

καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και αναγνωρίζεται από 

την ΕΔΥ. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν ως μη 

κατέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  
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 H.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού από το ΤΕΠΑΚ 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το ΤΕΠΑΚ.  

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο και 

μεταπτυχιακό.  

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε πιστοποιητικό που να καλύπτει το προσόν της 

πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν ως μη 

κατέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

- H.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο.  

 Πιστοποιητικό IGCSE αγγλικών με βαθμό D που δεν καλύπτει το προσόν 

της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

καθορίζεται από την ΕΔΥ. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν ως μη 

κατέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 H.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Νομικής από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας.  

 Πιστοποιητικό  IELTS που αποκτήθηκε στις 27/12/2013 με βαθμό 6 που 

δεν καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας 

όπως ορίζεται και αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ, αφού το αναφερόμενο 

πιστοποιητικό αποκτήθηκε μετά την 1/1/2010 και ο βαθμός θα έπρεπε να 

ήταν 6,5 - 7. 
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Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν ως μη 

κατέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 H.. υπέβαλε: 

 Πτυχίο Οικονομικής των Επιχειρήσεων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. 

 Απολυτήριο λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλώσσας όπως βεβαίως και το πιο πάνω πτυχίο.  

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε πιστοποιητικό που να καλύπτει το προσόν της 

πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην της επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτήν ως μη 

κατέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  

 

 O.. υπέβαλε: 

 Diploma in Business Administration (General) από το Intercollege  

 Bachelor of Science από το University of Nicosia  

 Πιστοποιητικό από το ΚΥΣΑΤΣ ότι τα πιο πάνω κατά συνεκτίμηση 

αναγνωρίζονται ως τίτλος ισότιμος και αντίστοιχος πανεπιστημιακού επιπέδου 

στον κλάδο / ειδίκευση Business Administration. 

 Απολυτήριο Λυκείου που καλύπτει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της 

ελληνικής γλωσσάς. 

 Δεν υπέβαλε οποιοδήποτε πιστοποιητικό που να καλύπτει το προσόν της πολύ 

καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.  

 

Γι’ αυτό να κληθεί στη γραπτή εξέταση νοούμενου ότι προσκομίσει πριν τις 25/5/20  

πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας όπως ορίζεται και 

αναγνωρίζεται από την ΕΔΥ που να αποδεικνύει ότι κατείχε αυτό το προσόν πριν τις 

7/2/20 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Αν δεν προσκομίσει το πιο πάνω πιστοποιητικό εντός της πιο πάνω προθεσμίας να 

μην του επιτραπεί να παρακαθίσει στη γραπτή εξέταση και όλη η διαδικασία για την 

πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας τερματίζεται γι’ αυτόν ως μη 

κατέχων όλα τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα.  
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 H.. υπέβαλε εκπρόθεσμα την αίτησή της αφού η τελευταία ημερομηνία υποβολής 

των αιτήσεων ήταν η 7
η
 Φεβρουαρίου 2020, ενώ η ημερομηνία αποστολής της 

αίτησής της ήταν η 10
η
 Φεβρουαρίου 2020 σύμφωνα με την σφραγίδα του 

ταχυδρομείου.  

 

Γι’ αυτό η αίτησή της δεν εξετάζεται περαιτέρω και απορρίπτεται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Πυρίλλης  

Δήμαρχος  


