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Αριθμός 933
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης
Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016
(Ν. 70(Ι)/2016), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου
χρόνου στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2018 –
30/6/2019:
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ης
Ιατρικοί Λειτουργοί, 1 Τάξης στις πιο κάτω ειδικότητες:
1. Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία (4ος Συμπλ.)
2. Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Νεογνών (2ος Συμπλ.)
ος
3. Καρδιολογία (8 Συμπλ.)
ος
4. Παθολογία (9 Συμπλ.)
ος
5. Γενική Ιατρική (8 Συμπλ.)
ος
6. Νευρολογία (4 Συμπλ.)
ος
7. Ακτινολογία (7 Συμπλ.)
ος
8. Νεφρολογία (4 Συμπλ.)
(Κλ. Α13 και Α15)
Απαιτούμενα προσόντα
(i) Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
(ii) Σε περίπτωση που οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν την εκτέλεση καθηκόντων Ειδικής Ιατρικής, οι
υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής
Ιατρών Νόμο.
(iii) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας,
ή
Καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας.
(iv) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό
ωρών εργασίας την εβδομάδα.
1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια
Υπηρεσίας.
2. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου: α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, β) για
την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και γ) για την αντικατάσταση
υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθορισθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, θα
είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης
διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η
ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά
περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η
ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του
εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.
Νοείται ότι, για εργοδοτούμενο ορισμένου χρόνου ο οποίος προσλήφθηκε βάσει των σημείων α) και β) και ο οποίος
δεν συμπληρώνει τριάντα (30) μήνες συνολικής απασχόλησης κατά τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) μηνών της
ισχύος του πίνακα, η σύμβαση απασχόλησης ανανεώνεται, μέχρι αυτός να καταστεί εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου,
χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου υποβολή αίτησης για περίληψή του στον υπό κατάρτιση νέο πίνακα.
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν
από το Υπουργείο Υγείας, ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στα Έντυπα. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται
κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών
απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή
πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ.ά.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
«Κτήριο Γιώρκειο», Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία, επίπεδο κήπου (-1), Γραφείο Κ20,
μεταξύ των ωρών 08:30 π.μ. με 2:30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι
αργότερα από τις 21 Δεκεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα 22605512
και 22605605.
Τονίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα
πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο.
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ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ
ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018- 30/6/2019
ΘΕΣΗ: Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, (Κλ. Α13 και Α15)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακό / Master σε θέμα σχετικό με τη θέση
που υποβάλλεται η αίτηση

1

Διδακτορικό / PhD σε θέμα σχετικό με τη θέση που
υποβάλλεται η αίτηση

3

* Πείρα στην ειδικότητα που υποβάλλεται η αίτηση,
μετά την απόκτηση της ειδικότητας (αποδεδειγμένη
με κοινωνικές ασφαλίσεις και βεβαίωση από
εργοδότη)

0,25-5

** Εξειδίκευση μετά την αποπεράτωση της
ειδικότητας αναγνωρισμένη από το Ιατρικό
Συμβούλιο Κύπρου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

0,25 μονάδα για κάθε 6
συμπληρωμένους μήνες με
ανώτατο όριο τα δέκα χρόνια

2

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο θέμα.
(β) Η ημερομηνία αναγνώρισης της Ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου.
(γ) H ημερομηνία γεννήσεως
Σημειώσεις:
(α) * (1) Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί, για σκοπούς απόκτησης ειδικότητας
(ειδικευόμενος Ιατρός), υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, ως επιστημονικός συνεργάτης και ως Ιατρικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης. Η εργασιακή πείρα μοριοδοτείται μετά την απόκτηση της ειδικότητας.
(2) Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
** (β) Οι εξειδικεύσεις οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου είναι οι ακόλουθες: α) Εντατική
Θεραπεία, Εντατική Θεραπεία Νεογνών, Παιδονευρολογία, Λοιμώδη Νοσήματα.
Αριθμός 934
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016),
πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στις
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2018 – 30/6/2019:
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ης
Ιατρικοί Λειτουργοί, 1 Τάξης στις πιο κάτω ειδικότητες:
1. Πλαστική Χειρουργική με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστον 1 χρόνο στη
Μικροχειρουργική και εμπειρία ως πρώτος Χειρούργος σε τουλάχιστον 20 μικροχειρουργικών
πλαστικών επεμβάσεων
2. Παιδιατρική με εξειδίκευση ή/και ειδική εκπαίδευση ή/και έμμισθη εργασία τουλάχιστον 1 χρόνο σε
Τμήμα Ιατρικής/Κλινική Γενετικής
(Κλ. Α13 και Α15)
Απαιτούμενα προσόντα
(I) Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
(II) Σε περίπτωση που οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν την εκτέλεση καθηκόντων Ειδικής Ιατρικής, οι
υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών
Νόμο.
(III) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας,
ή
Καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
(iv) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
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Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό
ωρών εργασίας την εβδομάδα.
1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια
Υπηρεσίας.
2. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου: α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, β) για
την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και γ) για την αντικατάσταση
υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθορισθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, θα
είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης
διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η
ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά
περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η
ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του
εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.
Νοείται ότι, για εργοδοτούμενο ορισμένου χρόνου ο οποίος προσλήφθηκε βάσει των σημείων α) και β) και ο οποίος
δεν συμπληρώνει τριάντα (30) μήνες συνολικής απασχόλησης κατά τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) μηνών της
ισχύος του πίνακα, η σύμβαση απασχόλησης ανανεώνεται, μέχρι αυτός να καταστεί εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου,
χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου υποβολή αίτησης για περίληψή του στον υπό κατάρτιση νέο πίνακα.
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν
από το Υπουργείο Υγείας, ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στα Έντυπα. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται
κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών
απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή
πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κ.ά.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
«Κτήριο Γιώρκειο», Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Άγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία, επίπεδο κήπου (-1), Γραφείο Κ20,
μεταξύ των ωρών 08:30 π.μ με 2:30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα
από τις 21 Δεκεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα 22605512 και 22605605.
Τονίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα
πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο.
ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ
ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΣΗ.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018- 30/6/2019
ΘΕΣΗ: Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης όπως πιο πάνω, (Κλ. Α13 και Α15)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Μεταπτυχιακό / Master σε θέμα σχετικό με τη θέση
που υποβάλλεται η αίτηση

1

Διδακτορικό / PhD σε θέμα σχετικό με τη θέση που
υποβάλλεται η αίτηση

3

* Πείρα στην ειδικότητα που υποβάλλεται η αίτηση,
μετά την απόκτηση της ειδικότητας (αποδεδειγμένη
με κοινωνικές ασφαλίσεις και βεβαίωση από
εργοδότη)

0,25-5

** Εξειδίκευση μετά την αποπεράτωση της
ειδικότητας αναγνωρισμένη από το Ιατρικό
Συμβούλιο Κύπρου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

0,25 μονάδα για κάθε 6
συμπληρωμένους μήνες με
ανώτατο όριο τα δέκα χρόνια

2

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:
α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο θέμα.
β) Η ημερομηνία αναγνώρισης της Ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου.
γ) H ημερομηνία γεννήσεως.
Σημειώσεις:
α) * 1) Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί, για σκοπούς απόκτησης ειδικότητας
(ειδικευόμενος Ιατρός), υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, ως επιστημονικός συνεργάτης και ως Ιατρικός
Λειτουργός, 2ης Τάξης. Η εργασιακή πείρα μοριοδοτείται μετά την απόκτηση της ειδικότητας.
2) Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
** β) Οι εξειδικεύσεις οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου είναι οι ακόλουθες:
α) Εντατική Θεραπεία, Εντατική Θεραπεία Νεογνών, Παιδονευρολογία, Λοιμώδη Νοσήματα.
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Αριθμός 935
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Το Υπουργείο Υγείας
ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης
Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016
(Ν. 70(Ι)/2016) προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης τριών εμπειρογνωμόνων για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Γενικό
Χημείο του Κράτους για υλοποίηση της πράξης με ακρωνύμιο «Αγροταυτότητα» (Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και
ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του
προγράμματος συνεργίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
Τρεις (3) Εμπειρογνώμονες σε θέματα «Ταυτοποίησης της αυθεντικότητας Τροφίμων και Ποτών».
1.

Απαιτούμενα προσόντα:
α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Χημεία ή Χημική Μηχανική.
β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας όπως καθορίζεται από τα κριτήρια της
ΕΔΥ.
γ) Καλή γνώση βασικών προγραμμάτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων της word, power
point και excel.
Επιπρόσθετα προσόντα:
δ) Η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους θεωρείται πλεονέκτημα.
ε) Εμπειρία στη χρήση Φασματοσκοπικών Τεχνικών (π.χ. Ισοτοπικών, FT-IR) και την ανάλυση φασμάτων θα
θεωρείται πλεονέκτημα.

2.

Καθήκοντα:

Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα άτομα που θα προσληφθούν θα αφορούν στην υλοποίηση των Παραδοτέων του
Δικαιούχου Δ5 (Παραδοτέα 4.5.2) της πράξης «Αγροταυτότητα» ως ακολούθως:
α) Πιστοποίηση αυθεντικότητας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα μέσα παραγωγής και την
προέλευση (βοτανική και γεωγραφική).
β) Συμμετοχή στην παρακολούθηση και ετοιμασία των συμβατικών υποχρεώσεων της πράξης, σύμφωνα με τις
σχετικές καθοδηγητικές οδηγίες, κανόνες και εγκυκλίους του σχετικού προγράμματος Interreg.
γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα δυνατό να τους ανατεθούν στα πλαίσια εκπόνησης της πράξης.
3. Λοιπές πληροφορίες:
η

α) Η βασική αμοιβή θα είναι στην Κλίμακα Α5 (2 βαθμίδα), Α7 και Α8(i) μειωμένη κατά 10% περιλαμβανομένου και
ου
του 13 μισθού για το έτος 2019 και θα τυγχάνει αναπροσαρμογών σύμφωνα με τον προϋπολογισμό. Σε αυτή
προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο
απασχόλησης.
β) Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν δωδεκάμηνη σύμβαση χωρίς δυνατότητα ανανέωσης μετά τη λήξη
του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε παράτασης. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι
ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου. Με τη λήξη της απασχόλησης η
εργοδότηση των ατόμων τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
4. Οι αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο Ι το οποίο μπορούν να
προμηθευτούν από το Αρχείο του Υπουργείου Υγείας (Προδρόμου 1, 1148 Λευκωσία) ή από την ιστοσελίδα του
https://www.moh.gov.cy.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου
ορισμένου χρόνου στο ΓΧΚ για το έργο Αγροταυτότητα».
Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Κίμωνος 44, 1451 Λευκωσία) ή να αποσταλούν
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ.
Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να γράφουν τα σχετικά
καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτηση δε θα ληφθεί υπόψη.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 22809205, 22809200 και
στο email info@sgl.moh.gov.cy.
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5. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ
η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Α5 (2 βαθμίδα), Α7 και Α8(i)
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Κριτήρια που καθορίστηκαν από την επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων Αξιολόγησης Αιτήσεων για 3 θέσεις στα πλαίσια
Υλοποίησης του έργου Αγροταυτότητα.
Προσόντα/ Σχετική Πείρα

Μονάδες

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Msc) σχετικό με το αντικείμενο της
Χημείας

1

Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) σχετικό με το αντικείμενο της
Χημείας

2

Πείρα σε συναφές αντικείμενο

0,1-2,4

Παρατηρήσεις /Επεξηγήσεις

0,1 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο
μήνα με ανώτατο όριο τα 2 χρόνια

Σημείωση:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψην ο βαθμός Απολυτηρίου του Λυκείου.

Αριθμός 936
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τίτλος: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) στην Ισπανική γλώσσα
Αρ. Θέσεων: Μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το Κέντρο Γλωσσών. Το γνωστικό αντικείμενο
που θα διδάξει ο επιτυχών υποψήφιος / η επιτυχούσα υποψήφια είναι η «Διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας».
Κατηγορία: Συμβόλαιο για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Κύριο έργο του μέλους ΕΕΠ, που θα προσληφθεί στην παραπάνω θέση, θα είναι να εκπονεί διδακτικό έργο 15
διδακτικών ωρών την εβδομάδα εάν διδάσκει μόνο κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου, και 12 διδακτικών ωρών την
εβδομάδα εάν διδάσκει καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή το ισοδύναμο, όπως καθορίζεται στην πολιτική
του Πανεπιστημίου Κύπρου για το διδακτικό φόρτο. Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας καθ' όλη τη διάρκεια του
ημερολογιακού έτους (Χειμερινό Εξάμηνο, Εαρινό Εξάμηνο, Θερινό Εξάμηνο και ενδιάμεσα διαστήματα) θα γίνεται
σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα μαθημάτων που θα καθορίζονται από το Κέντρο Γλωσσών.
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ισπανική ως ξένη γλώσσα, στη Διδακτική, στην Εφαρμοσμένη γλωσσολογία ή στην
Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή στη Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Εκπαίδευσης (ΤΠΕ) ή Τεχνολογικά
υποβοηθούμενης γλωσσικής εκμάθησης (CALL) με εφαρμογής την Ισπανική γλώσσα.
2. Διδακτική πείρα στη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας για τουλάχιστον 2 έτη σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό
ίδρυμα.
3. Χρήση τεχνολογίας στη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας.
Επιπρόσθετα προσόντα:
1. Πρώτο πτυχίο στην Ισπανική Φιλολογία ή σε παρεμφερή κλάδο.
2. Εμπειρία στη διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας σε αναγνωρισμένο ίδρυμα δευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
3. Γνώση και εμπειρία στη χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών
4. Ενεργή επαγγελματική ανάπτυξη, όπως: (α) συμμετοχή ή παρουσίαση σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, (β) χαρτοφυλάκιο διδασκαλίας για παράδειγμα περιγραφές μαθημάτων
{syllabi}, βιβλιογραφία, αξιολογήσεις μαθημάτων και ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, (γ) συμμετοχή σε
εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς ή ακαδημαϊκούς οργανισμούς.
5. Γνώση της αγγλικής ή/και της ελληνικής γλώσσας.
6. Συναφές συγγραφικό και ερευνητικό έργο.
7. Ενδιαφέρον για διεπιστημονικές και διαπολιτισμικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των ξένων
γλωσσών.
Απολαβές:
Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11, ανάλογα με τα
προσόντα και τη διδακτική τους πείρα. Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία πρόσληψης θα εφαρμοστούν όλες οι
ισχύουσες νομοθεσίες που επηρεάζουν τις απολαβές του υποψηφίου.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος PDF, ηλεκτρονικά (στα Ελληνικά ή Αγγλικά) μέχρι τις 28/12/2018 και ώρα 14:00
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main
1.
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
2.
Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.
3.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
4.
Δείγματα συγγραφικής/ερευνητικής δράσης, εάν υπάρχουν.
5.
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (στη γλώσσα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση).
6.
Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών που θα ειδοποιηθούν αυτόματα, με την υποβολή της
αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών.
Τα πιο πάνω στοιχεία 1-5 θα πρέπει να ανεβούν το καθένα ως ένα ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το
Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον
αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην
ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι αποδεκτές. Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν
ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αιτήσεως, οι
υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνείτε στο τηλ. + 357 2289 2901.
Ελλιπείς αιτήσεις ή αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.
Αριθμός 937
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016),
τον οριστικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε Ιατρικούς
Λειτουργούς, 1ης Τάξης (Κλ. Α13, Α15), στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για τα έτη 2018 30/6/2019.
Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παθολογίας)
8ος Συμπληρωματικός Οριστικός Κατάλογος
A/A
1
2
3

Ονοματεπώνυμο
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΚΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΡΒΑ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΣΑΒΒΑ

Μόρια
0,02
0,01
0,00

Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Αιματολογίας)
3ος Συμπληρωματικός Οριστικός Κατάλογος
A/A
1

Ονοματεπώνυμο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ

Μόρια
1,25

Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Ορθοπεδικής)
4ος Συμπληρωματικός Οριστικός Κατάλογος
A/A
1
2

Ονοματεπώνυμο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΔΑΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ

Μόρια
2,50
1,25

Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Μικροβιολογίας)
3ος Συμπληρωματικός Οριστικός Κατάλογος
A/A
1
2

Ονοματεπώνυμο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ

Μόρια
8,00
1,25

Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παιδοκαρδιολογίας)
Οριστικός Κατάλογος
A/A
1

Ονοματεπώνυμο
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ

Μόρια
3,00
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Αριθμός 938
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016),
τον τρίτο προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν
σε Ιατρικούς Λειτουργούς, 1ης Τάξης Ψυχιατρικής, στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, για τα έτη 2018 - 30/6/2019.
Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει
ένσταση κατά των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω του
Τηλεομοιότυπου 22487941, όχι αργότερα από τις 28 Δεκεμβρίου 2018. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22402101).
ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, 1ης ΤΑΞΗΣ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ)
4ος Συμπληρωματικός Προκαταρκτικός Κατάλογος
A/A
1
2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

1,00

ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

0,50

Αριθμός 939
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), το
2ο συμπληρωματικό προκαταρκτικό καταλόγο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να
προκύψουν σε Φαρμακοποιούς, στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, για τα έτη 2017 - 30/6/2019.
Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει
ένσταση κατά των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω του
Τηλεομοιότυπου 22608649, όχι αργότερα από τις 28 Δεκεμβρίου 2018. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22608642).
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
2ος Συμπληρωματικός Προκαταρκτικός Κατάλογος
Ονοματεπώνυμο

A/A

Μόρια

1

Ντίνα Κουζαρίδου-Παπαδοπούλου

7,50

2

Κατερίνα Πετρίδη

5,00

3

Άντρια Κυριάκου

3,00

4

Όλγα Πιτσιλλίδου

1,50

5

Θωμαή Αναστασία Τσαροβίνα

1,26

6

Θεοδώρα Χριστοφίδου

1,25

7

Μαρία Χρυσάνθου

1,03

8

Άντρια Σαββίδου

1,02

9

Παντελίνα Καντωνίδης

1,01

10

Κυριακή Βαλανίδου

1,00

11

Λουΐζα Μαυρή

0,52

12

Νατάσα Λαμπασκή

0,51

13

Ανδρούλλα Κουζούπη

0,50

14

Μαρία Μεκαήλ

0,28
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15

Γεώργιος Λύτρας

0,27

16

Χριστίνα Στυλιανού

0,26

17

Άννα Πόντου

0,25

18

Μιχαήλ Μαρκίδης

0,05

19

Λουκία Σεργίου

0,04

20

Στέλλα Στυλιανού

0,03

21

Μύρια Χρίστου

0,02

22

Σταύρος Κόκκινος

0,01

23

Νεκταρία Γιασεμή

0,00

____________________________________________________________________________________________________________
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