
 
 
 

Ταμείο Συνταξιοδοτικών Παροχών των 
Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου  

 
 

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2020 
Αγορά λογιστικών υπηρεσιών από τρίτους   

 
1. Το Ταμείο Συνταξιοδοτικών Παροχών των Υπαλλήλων της 
Αρχής Λιμένων  Κύπρου ενδιαφέρεται για την αγορά υπηρεσιών 
από ένα (1) φυσικό πρόσωπο  ως Πάροχο λογιστικών υπηρεσιών 
ο οποίος θα προσφέρει υπηρεσίες προς το Ταμείο για περίοδο 12 
μηνών, που μπορεί να ανανεωθεί από μέρους του Ταμείου μέχρι 
και 11 μήνες, έναντι συνολικής αμοιβής €24.000,00 συν Φ.Π.Α. τον 
χρόνο. 
 
2. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς/αίτησης έχουν πρόσωπα τα 
οποία διαθέτουν: 
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα από 
τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:  
Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικές Επιστήμες 
με τριετή πείρα στα πιο πάνω θέματα 
Ή είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
(Σ.Ε.Λ.Κ.). 
(β)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, 
υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ψυχραιμία και ευθυκρισία.  
(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 
(δ) Λευκό Ποινικό Μητρώο. 
(ε) Να μην έχουν ηλικία μικρότερη των 17 χρόνων. 
(στ) Μεταπτυχιακό προσόν σε θέματα που παρουσιάζονται στην 
παράγραφο (α) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 
(ζ) Διετής εμπειρία σε σχέση με τις πιο πάνω υπηρεσίες ή/και 
γενικότερα με θέματα διαχείρισης Ταμείων Συνταξιοδοτικών 
Παροχών/Ταμείων Προνοίας, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.  

 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα του 
Διαγωνισμού από τα Γραφεία του Ταμείου (τηλ.22847116), στη 
Λεωφ. Λεμεσού 5, 5ος όρ., Λευκωσία, ή από την ιστοσελίδα 
www.cpa.gov.cy . 
Οι προσφορές/αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν με συστημένη 
επιστολή υπόψη του κου Πέτρου Κρασσά, Προέδρου της 
Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου στη διεύθυνση Λεωφ. 
Λεμεσού 5, 2112 Λευκωσία/ Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία ή να 
παραδοθούν με το χέρι στην κα Άννα Βαριάνου, Γραμματέα 
της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου, στη Λεωφόρο 
Λεμεσού 5, 3ος όρ., 2112  Λευκωσία, σε κλειστό φάκελο. 
 
4. Προθεσμία υποβολής προσφορών/αιτήσεων: 
Μέχρι τις 12:00’ το μεσημέρι της Τρίτης, 07/07/2020 ή 
ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 
07/07/2020. 
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