Πρόζκληζη σποβολής αιηήζεφν για ηη μίζθφζη σπηρεζιών
προζφπικού δειγμαηοληυίας ηης Κσπριακής Αρτής Ανηί-Νηόπινγκ
Η Κππξηαθή Αξρή Αληη-Νηόπηλγθ (CyADA) αλαθνηλώλεη όηη δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηε κίζζσζε
ππεξεζηώλ γηα ηελ Γηαδηθαζία Γεηγκαηνιεςίαο.
1.
Περιγραθή θέζης
Οη ζέζεηο αθνξνύλ ζην Πξνζσπηθό Γεηγκαηνιεςίαο ηεο CyADA πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αηκνιήπηε,
ην ζπλνδό θαη ηνλ ππεύζπλν ειέγρνπ ληόπηλγθ (όπσο αλαιύνληαη ζηελ παξάγξαθν 2).
2.
Καθήκονηα
Τα πξόζσπα πνπ ζα επηηύρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο (όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 7)
ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην «Πξνζσπηθό Γεηγκαηνιεςίαο» ηεο CyADA.
Σύκθσλα κε ηηο Γηεζλείο Πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο Διέγρνπο θαη ηηο Έξεπλεο πνπ απνηεινύλ
Παξάξηεκα ησλ πεξί ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο (ΟΥΝΔΣΚΟ) θαηά ηνπ Νηόπηλγθ ζηνλ Αζιεηηζκό
(Κπξσηηθώλ) (Τξνπνπνηεηηθώλ) Νόκσλ ηνπ 2009 έσο 2016:
- «Προζφπικό δειγμαηοληυίας» ζεκαίλεη ζπιινγηθά ην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό πνπ
εμνπζηνδνηείηαη από ηελ Αξκόδηα Αξρή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο
θαηά ηε δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο ή ηελ ππνβνήζεζε ζε απηή θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνλ
αηκνιήπηε, ηνλ ζπλνδό θαη ηνλ ππεύζπλν ειέγρνπ ληόπηλγθ.
- «Υπεύθσνος ελέγτοσ νηόπινγκ ή ΥΕΝ» ζεκαίλεη ηνλ ιεηηνπξγό πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο
από ηελ Αξκόδηα Αξρή λα επηβιέπεη θαη λα δηεπζύλεη, επί ηόπνπ, ηε δηαδηθαζία
δεηγκαηνιεςίαο.
- «Αιμολήπηης» ζεκαίλεη ηνλ ππεύζπλν πνπ θαηέρεη ηα θαηάιιεια πξνζόληα θαη
εμνπζηνδόηεζε από ηελ Αξκόδηα Αξρή γηα ηε ιήςε αίκαηνο από ηνλ αζιεηή.
- «Σσνοδός» ζεκαίλεη ηνλ ππεύζπλν ν νπνίνο είλαη εθπαηδεπκέλνο θαη εμνπζηνδνηεκέλνο από
ηελ Αξκόδηα Αξρή γηα λα εθηειεί ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, πεξηιακβαλνκέλσλ ελόο ή
πεξηζζνηέξσλ από ηα αθόινπζα:
α) ηελ εηδνπνίεζε ηνπ αζιεηή πνπ έρεη επηιεγεί γηα λα δώζεη δείγκα,
β) ηελ ζπλνδεία θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ αζιεηή κέρξη ηελ άθημε ηνπ ζην ζηαζκό
ειέγρνπ ληόπηλγθ θαη/ή ηελ καξηπξία θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο ιήςεο ηνπ δείγκαηνο, όπνπ
απηό ην επηηξέπεη ε εθπαίδεπζε ηνπ.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε Γηεζλείο Πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο Διέγρνπο θαη ηηο Έξεπλεο:
- «Γηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο» ζεκαίλεη όιεο ηηο δηαδνρηθέο ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ άκεζα
ζηνλ αζιεηή, από ηελ εηδνπνίεζε κέρξη ηελ αλαρώξεζε ηνπ από ην ζηαζκό ειέγρνπ
ληόπηλγθ κεηά ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο ηνπ.
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Οη πεξί ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο (ΟΥΝΔΣΚΟ) θαηά ηνπ Νηόπηλγθ ζηνλ Αζιεηηζκό (Κπξσηηθνί)
(Τξνπνπνηεηηθνί) Νόκνη ηνπ 2009 έσο 2016 θαη ηα Παξαξηήκαηα θαη Πξνζαξηήκαηά ηνπο είλαη
αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο CyADA (www.cyada.org.cy).
3.
Απαιηούμενα Προζόνηα - Πλεονεκηήμαηα
3.α
Απαραίηηηα Προζόνηα
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηα παξαθάησ:
- λα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Ιαηξηθήο, Ννζειεπηηθήο, Φεκείαο, Βηνινγίαο ή άιινπ ζπλαθέο
θιάδνπ
- λα έρνπλ άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο
- λα έρνπλ άξηζηε γλώζε ρξήζεο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηύνπ
- λα είλαη θάηνρνη άδεηαο νδήγεζεο θαη
- λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ λόκηκα απαιιαγεί από
απηέο (όπνπ ηζρύεη)
3.β
Άλλα επιθσμηηά προζόνηα - πλεονεκηήμαηα
Καηά ηελ αμηνιόγεζε νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ επηπιένλ ηα παξαθάησ:
- Ιθαλόηεηα ζην λα αθνινπζνύλ νδεγίεο
- Ιθαλόηεηα ζην λα εξγάδνληαη ζε απαηηεηηθέο ζπλζήθεο
- Ιθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά
- Ιθαλόηεηα λα επηδεηθλύνπλ πάληνηε ζεβαζκό θαη επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά
- Ιθαλόηεηα λα δηαρεηξίδνληαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο
- Ιθαλόηεηα λα επηδεηθλύνπλ επαηζζεζία ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αζιεηή
- Ιθαλόηεηα λα αθνινπζνύλ ηα ρξνληθά πεξηζώξηα
- Γλώζε βαζηθώλ θαλνληζκώλ θαη νξγάλσζεο ησλ αζιεκάησλ, ζε Δζληθό θαη Γηεζλέο
επίπεδν.
3.γ
Άλλες απαιηήζεις
Τνλίδεηαη όηη, θάζε πξόζσπν πνπ ζα ππνβάιεη αίηεζε γηα ηε κίζζσζε ππεξεζηώλ πξνζσπηθνύ
δεηγκαηνιεςίαο ηεο Κππξηαθήο Αξρήο Αληί-Νηόπηλγθ (CyADA), ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
πξνζθνκίζεη ζηε CyADA ζε πξσηόηππν, ηα παξαθάησ:
- Πηζηνπνηεηηθό Λεπθνύ Πνηληθνύ Μεηξώνπ θαη
- Πηζηνπνηεηηθό ην νπνίν εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Πξόιεςεο θαη ηεο
Καηαπνιέκεζεο ηεο Σεμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο, ηεο Σεμνπαιηθήο Δθκεηάιιεπζεο Παηδηώλ
θαη ηεο Παηδηθήο Πνξλνγξαθίαο Νόκν (Ν.91(Ι)/2014, άξζξν 22(6)), θαη ην νπνίν λα έρεη
εθδνζεί εληόο ησλ ηειεπηαίσλ 2 κελώλ από ην αξκόδην Γξαθείν ηεο Αζηπλνκίαο, κε ην νπνίν
λα βεβαηώλεηαη όηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζην αξρείν πνπ ηεξείηαη δπλάκεη ησλ πξνλνηώλ ηνπ
ελ ιόγσ άξζξνπ.
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4.
Σσγκροσόμενα ζσμθέρονηα
Η CyADA εθαξκόδεη πνιηηηθή γηα ηελ απνηξνπή ζπγθξνπόκελσλ ζπκθεξόλησλ ζε όιεο ηηο
δξαζηεξηόηεηέο ηεο. Σε όηη αθνξά ηνπο Διέγρνπο Νηόπηλγθ θαη ηδηαίηεξα ηε δηαδηθαζία
δεηγκαηνιεςίαο, ε CyADA εμνπζηνδνηεί Πξνζσπηθό Γεηγκαηνιεςίαο πνπ λα κελ έρεη ζπγθξνπόκελα
ζπκθέξνληα σο πξνο ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, πξηλ από ηελ ζπκπεξίιεςε
νπνηνπδήπνηε ζην Πξνζσπηθό Γεηγκαηνιεςίαο ζα γίλεη γξαπηή ελεκέξσζε ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή ηεο
CyADA γηα ηα ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα θαη ζα ππνγξάςεη ηελ δήισζε ζπγθξνπόκελσλ
ζπκθεξόλησλ ηεο CyADA.
5.
Όροι απαζτόληζης
5.1
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό. Η CyADA έρεη ην δηθαίσκα
ηεξκαηηζκνύ ηεο ζύκβαζεο νπνηεδήπνηε.
5.2
Τν σξάξην απαζρόιεζεο είλαη επέιηθην θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε ώξα θαηά
ηελ νπνία κπνξεί λα δηεμαρζνύλ έιεγρνη ληόπηλγθ, εληόο ή εθηόο αγώλα.
5.3
Κακηά κόληκε εξγαζηαθή ζρέζε δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο
CyADA κε ην Πξνζσπηθό Γεηγκαηνιεςίαο.
5.4
Μεηαμύ ηνπ Πξνζσπηθνύ Γεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο CyADA ζα ππνγξαθεί ζρεηηθή ζπκθσλία
πνπ ζα δηέπεη ηε κεηαμύ ηνπο ζρέζε.
6.
Αμοιβή – Φορολογικά – Κοινφνικές αζθαλίζεις
6.1.
Σύκθσλα κε ηνπο πεξί ηεο Γηεζλνύο Σύκβαζεο (ΟΥΝΔΣΚΟ) θαηά ηνπ Νηόπηλγθ ζηνλ
Αζιεηηζκό (Κπξσηηθνύο) Νόκνπο ηνπ 2009 κέρξη 2016, ε ακνηβή ηνπ Πξνζσπηθνύ Γεηγκαηνιεςίαο
θαζνξίδεηαη από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην. Η ακνηβή πνπ ηζρύεη, έρεη σο αθνινύζσο:
- Γηα Γεηγκαηνιεςία πνπ δηαξθεί κέρξη πέληε (5) ώξεο: €68.40
- Γηα Γεηγκαηνιεςία πνπ δηαξθεί πέξα ησλ πέληε (5) σξώλ κέρξη νθηώ (8) ώξεο: €98.40
- Γηα Γεηγκαηνιεςία πνπ δηαξθεί πέξα ησλ νθηώ (8) σξώλ: €128.40
Σε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο εθηόο έδξαο θαηαβάιιεηαη επίδνκα νδνηπνξηθώλ, ζύκθσλα κε ηελ
ζρεηηθή εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε πην πάλσ ακνηβή θαζώο θαη ην επίδνκα νδνηπνξηθώλ κπνξεί λα αλαζεσξεζνύλ
από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ή ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, αληίζηνηρα.
6.2
Τν Πξνζσπηθό Γεηγκαηνιεςίαο ζα εθδίδεη ηηκνιόγην θαη απόδεημε είζπξαμεο πξνο ηελ
CyADA γηα ην πνζό ηεο ακνηβήο ηνπ.
6.3
Οπνηεζδήπνηε ππνρξεώζεηο ζε ζρέζε κε ην Φόξν Δηζνδήκαηνο θαη ηηο Κνηλσληθέο
Αζθαιίζεηο νη νπνίεο απνξξένπλ από ηε Ννκνζεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, απνηεινύλ
επζύλε θαη ππνρξέσζε ηνπ παξνρέα ππεξεζηώλ κε εμαίξεζε ηνπο Γεκόζηνπο Υπάιιεινπο γηα ηνπο
νπνίνπο νη εηζθνξέο ζα δηεπζεηνύληαη απεπζείαο από ην Λνγηζηήξην ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ.
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7.
Διαδικαζία Επιλογής:
Γηα ηελ επηινγή ηνπ Πξνζσπηθνύ Γεηγκαηνιεςίαο ε CyADA ζα αθνινπζήζεη ηελ πην θάησ
δηαδηθαζία:
i.
Με ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ε Αξρή ζα αμηνινγήζεη όιεο ηηο αηηήζεηο
πνπ ζα ππνβιεζνύλ κε ζθνπό ηελ επηινγή ππνςεθίσλ (θαη ησλ δύν θύισλ) ηνπο νπνίνπο
ζα θαιέζεη ζε ζπλάληεζε εληόο ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ 2017.
ii.
Αθνινύζσο, νη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνύλ ζα θιεζνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ Βαζηθή
Δθπαίδεπζε θαη Δμέηαζε ε νπνία πξνγξακκαηίδεηαη λα γίλεη ηνλ Φεβξνπάξην ή Μάξηην 2017,
ζηε Λεπθσζία. Η εθπαίδεπζε θαη ε εμέηαζε ζα γίλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκό
Αληί-Νηόπηλγθ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (UKAD), ζηελ αγγιηθή γιώζζα.
iii.
Οη επηηπρόληεο ηεο Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ζα ιάβνπλ δηαπίζηεπζε από ηελ CyADA θαη ζα
εληαρζνύλ ζην Πξνζσπηθό Γεηγκαηνιεςίαο ηεο CyADA από ηελ 01 Απξηιίνπ 2017.
8.
Υποβολή Αίηηζης - Πληροθορίες
8.1
Αηηήζεηο από κέξνπο ησλ ελδηαθεξόκελσλ πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ειεθηξνληθά, ζε εηδηθό
έληππν ην νπνίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο CyADA, από 28 Ννεκβξίνπ κέρξη 15
Γεθεκβξίνπ 2016.
8.2
Τα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηα απαξαίηεηα πξνζόληα θαη άιιεο
απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ ζηελ CyADA όηαλ
δεηεζνύλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο.
8.3
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνηείλνληαη
ζηελ CyADA.
*****
Κππξηαθή Αξρή Αληη-Νηόπηλγθ
Λεπθσζία, 24.11.2016
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