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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για την πλήρωση 1 (μίας) κενής μόνιμης θέσης, Τμηματάρχη-

Προϊστάμενου Τηλεοπτικών Προγραμμάτων (Θέση Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός 

της θέσης είναι Α14(II): €41810, €43611, €45412, €47213, €49014, €50815, €52616, 

€54417, €56218, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις 

εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με ποσοστό που 

εγκρίνεται από την Κυβέρνηση κατά διαστήματα.  

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και 

τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής: 

 

Α) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
 

Υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Τηλεοπτικών 

Προγραμμάτων:  

 

(1) Υπό την καθοδήγηση, έλεγχο και εποπτεία του Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ έχει την 

ευθύνη για:  

 

(α) την εφαρμογή της πολιτικής του Ρ.Ι.Κ. στον τομέα των τηλεοπτικών 

 προγραμμάτων. 

 

(β) τη διοίκηση του προσωπικού στο Τμήμα Τηλεοπτικών Προγραμμάτων 

(προγραμματισμός, οργάνωση, κατανομή, έλεγχος και αξιολόγηση 

εργασίας). 

 

(γ) το μακροπρόθεσμο, βραχυπρόθεσμο και ημερήσιο  προγραμματισμό 

των τηλεοπτικών εκπομπών του Ρ.Ι.Κ. 

  

(δ)   τον έλεγχο του περιεχομένου και της ποιότητας των τηλεοπτικών 

 προγραμμάτων του Ρ.Ι.Κ. 

 

(ε)  την αξιοποίηση κατά τον καλύτερο τρόπο των χώρων και μέσων 

 παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων. 
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(στ) την απρόσκοπτη ροή της τηλεοπτικής εκπομπής.  

 

(ζ) την άσκηση συστηματικού ελέγχου επί των δαπανών στο Τμήμα 

Τηλεοπτικών Προγραμμάτων και την τήρηση των δαπανών αυτών μέσα 

στο εγκεκριμένο πλαίσιο και μείωση του λειτουργικού κόστους.  

 

(η) τον καταρτισμό και εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης του 

 προσωπικού του Τμήματος Τηλεοπτικών Προγραμμάτων.  

 

(2) Συμμετέχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενδεδειγμένης πολιτικής του Ρ.Ι.Κ. 

στους τομείς των τηλεοπτικών προγραμμάτων.  

 

(3) Διεξάγει έρευνες και ετοιμάζει μελέτες για τη στελέχωση των υπηρεσιών στο 

Τμήμα Τηλεοπτικών Προγραμμάτων (προγραμματισμός προσωπικού) και τις 

ανάγκες σε χώρους και μέσα παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων.  

 

(4) Ετοιμάζει Ετήσιο Προϋπολογισμό Δαπανών του Τμήματος Τηλεοπτικών 

Προγραμμάτων.  

 

(5) Ετοιμάζει την Ετήσια Έκθεση του Τμήματος Τηλεοπτικών Προγραμμάτων.  

 

(6) Διαπραγματεύεται την εξασφάλιση από το Ρ.Ι.Κ. τηλεοπτικών προγραμμάτων 

και κινηματογραφικών ταινιών από προμηθευτές στην Κύπρο και το εξωτερικό, 

καθώς και τη συμπαραγωγή με άλλους, τηλεοπτικών προγραμμάτων και 

μεριμνά για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων  της Γενικής Διεύθυνσης.  

 

(7) Μεριμνά για την καθιέρωση παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ των άλλων 

Τμημάτων του Ρ.Ι.Κ. 

 

(8) Συμβουλεύει τη Γενική Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο πάνω σε όλα τα 

θέματα του τομέα ευθύνης του Τμήματος Τηλεοπτικών Προγραμμάτων. 

 

(9)   Βοηθά το Γενικό Διευθυντή στα καθήκοντα του και αν του ανατεθεί τον 

αναπληρώνει στην απουσία του. 

  

(10) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από τον Γενικό 

Διευθυντή.  
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Β) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω 
θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:   

  

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημοσιογραφία, Θεατρικές σπουδές, 

Ψυχολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Φιλοσοφία,  Φιλολογία, 

Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια 

Διοίκηση. 

  

 (Σημ.:  Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ή τίτλο). 

 

(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό 

ή άλλη υπηρεσία παραγωγής τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών προγραμμάτων 

ή/και κινηματογραφικών ταινιών, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα 

σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, 

οργάνωση, συντονισμό, καθοδήγηση και έλεγχο εργασιών.   

 
(3) Πολύ καλή γνώση της τεχνικής της παραγωγής τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών 

προγραμμάτων.  

 
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, 

υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 
 

(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή 
της Γερμανικής γλώσσας.  

 
Σημείωση: 

 
(α)  Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου 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. 

 
   

http://www.psc.gov.cy/
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(6) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον 

ακαδημαϊκού έτους σε θέμα/θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης ή/και 

με τα στην παράγραφο (1) απαιτούμενα προσόντα ή/και Διεύθυνση/Διοίκηση, 

θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

 
 

Σημειώσεις: 

 

1. Ουδείς δύναται να είναι υποψήφιος για τη θέση, εκτός αν:  

  

α. Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλης χώρας κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

β. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως 

από αυτές.  

 

γ. Να έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο.     

 

δ. Δεν έχει απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από το  

ΡΙΚ ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό 

αδίκημα. 

 
 
2.  Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες 

μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από την Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και 
εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ 
www.cybc.com.cy και να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στην Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού  και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη 
Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για τη μία (1) κενή 
μόνιμη θέση Τμηματάρχη/Προϊστάμενου Τηλεοπτικών Προγραμμάτων στο 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email του Διευθυντή Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Διοίκησης (costas.nicolaides@cybc.com.cy), όχι αργότερα από την 
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι. 

 

3. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφα των 

πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που 

προνοούνται στην παράγραφο Β. ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για 

υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν 

ζητηθούν για έλεγχο). Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

δεν θα ληφθούν υπόψη. 

 

 
 

http://www.cybc.com.cy/
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4. Το πλεονέκτημα στην παράγραφο (6) δεν περιελήφθη  στην Προκήρυξη που  

     δημοσιεύτηκε για την υπό αναφορά θέση πριν από τις 15/7/2022, εκ παραδρομής.  

 
5. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης στο τηλ. 22-862363. 
 
 
 
 
/ΣΚ 


