
 
ΠΡΟΛΗΦΗ ΕΡΓΟΔΟΣΟΤΜΕΝΧΝ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ 

 
Σν Τπνπξγείν Τγείαο αλαθνηλώλεη όηη, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί ηεο Ρύζκηζεο ηεο Απαζρόιεζεο 
Εξγνδνηνπκέλσλ Ανξίζηνπ θαη Εξγνδνηνπκέλσλ  Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ζηε Δεκόζηα Τπεξεζία Νόκνπ ηνπ 2016 
(Ν.70(Ι)/2016), πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ νη πην θάησ θαηεγνξίεο αλαγθώλ γηα απαζρόιεζε εξγνδνηνπκέλσλ νξηζκέλνπ 
ρξόλνπ ζηηο Ιαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Δεκόζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, γηα ηελ πεξίνδν 2018 – 
30/6/2019: 

ΙΑΣΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 
 
Ιαηξηθνί Λεηηνπξγνί 1

εο
 Σάμεο ζηηο πην θάησ εηδηθόηεηεο: 

 
 

1. Εμεηδίθεπζε ζηελ Εληαηηθή Θεξαπεία (4νο πκπι.) 
2. Εμεηδίθεπζε ζηελ Εληαηηθή Θεξαπεία Νενγλώλ (2νο πκπι.) 
3. Καξδηνινγία (8

νο
 πκπι.) 

4. Παζνινγία (9
νο

 πκπι.) 
5. Γεληθή Ιαηξηθή (8

νο
 πκπι.) 

6. Νεπξνινγία (4
νο

 πκπι.) 
7. Αθηηλνινγία (7

νο
 πκπι.) 

8. Νεθξνινγία (4
νο

 πκπι.) 
 

 
(Κι. Α13 θαη Α15) 

 
Απαηηνύκελα πξνζόληα 
(i) Εγγξαθή ζην Μεηξών Ιαηξώλ Κύπξνπ.  
(ii) ε πεξίπησζε πνπ νη αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο απαηηνύλ ηελ εθηέιεζε θαζεθόλησλ Εηδηθήο Ιαηξηθήο, νη 

ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ εηδηθόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ πεξί  Εγγξαθήο 
Ιαηξώλ Νόκν.  

(iii) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Ειιεληθήο θαη θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο 
γιώζζαο 
ή 
Καιή γλώζε ηεο Ειιεληθήο θαη πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο 
γιώζζαο 

(iv) Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ππεπζπλόηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 
 

Σα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ζπλεπάγνληαη απαζρόιεζε εθηόο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ σξαξίνπ ηεο Δεκόζηαο 
Τπεξεζίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, ην ζύλνιν όκσο ην σξώλ εξγαζίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ 
θαζνξηζκέλν αξηζκό σξώλ εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα. 

 

 
1. Σα θαζήθνληα πνπ ζα εθηεινύλ απηνί πνπ ζα πξνζιεθζνύλ είλαη ηα θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηα Οηθεία ρέδηα 
Τπεξεζίαο. 
2. Η απαζρόιεζε ησλ εξγνδνηνπκέλσλ νξηζκέλνπ ρξόλνπ: α) γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ πξνζσξηλήο θύζεσο, β) γηα ηελ 
θάιπςε πξόζζεησλ αλαγθώλ ή γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ έλαληη θελώλ ζέζεσλ θαη γ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ππαιιήισλ 
πνπ απνπζηάδνπλ κε καθξνρξόληα άδεηα απνπζίαο όπσο ήζειε θαζνξηζζεί ζηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό, ζα είλαη κε 
ζύκβαζε απαζρόιεζεο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο έμη (6) κελώλ ή κηθξόηεξεο δηάξθεηαο, 
εάλ ν ρξόλνο πνπ απνκέλεη κέρξη ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο είλαη ιηγόηεξνο από έμη (6) κήλεο, ή εάλ ε αλάγθε γηα 
ηελ νπνία έγηλε ε πξόζιεςε παύεη λα πθίζηαηαη, ή εάλ ε αλάγθε γηα ηελ νπνία έγηλε ε πξόζιεςε αθνξά πεξίνδν 
κηθξόηεξε ησλ έμη κελώλ. Η ζύκβαζε δύλαηαη λα αλαλεώλεηαη γηα έμη (6) κήλεο θάζε θνξά, λννπκέλνπ όηη ε αλάγθε γηα 
ηελ νπνία έγηλε ε πξόζιεςε, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα θάζε πεξίνδν απαζρόιεζεο θαη ε απόδνζε ηνπ 
εξγνδνηνπκέλνπ αμηνινγείηαη σο επαξθήο. 
Ννείηαη όηη, γηα εξγνδνηνύκελν νξηζκέλνπ ρξόλνπ ν νπνίνο πξνζιήθζεθε βάζεη ησλ ζεκείσλ α) θαη β) θαη ν νπνίνο δελ 
ζπκπιεξώλεη ηξηάληα (30) κήλεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ησλ ηξηάληα (30) κελώλ ηεο ηζρύνο 
ηνπ πίλαθα, ε ζύκβαζε απαζρόιεζεο αλαλεώλεηαη, κέρξη απηόο λα θαηαζηεί εξγνδνηνύκελνο ανξίζηνπ ρξόλνπ, ρσξίο 
λα ρξεηάδεηαη ε εθ λένπ ππνβνιή αίηεζεο γηα πεξίιεςή ηνπ ζηνλ ππό θαηάξηηζε λέν πίλαθα. 
3. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ αίηεζε ζην Εηδηθό Έληππν ην νπνίν κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ από 
ην Τπνπξγείν Τγείαο, ή ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζηα Έληππα. Σν έληππν πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη 
θαηάιιεια θαη λα πεξηέρνληαη ζε απηό κε αθξίβεηα όια ηα δεηνύκελα ζηνηρεία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκεξνκεληώλ 
απαζρόιεζεο ηνπ αηηεηή θαη λα ηεθκεξηώλνληαη κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά (αληίγξαθα απνιπηεξίνπ, δηπιώκαηνο ή 
πηπρίνπ, βεβαηώζεηο πξνεγνύκελεο ζρεηηθήο πείξαο, αληίγξαθν απόδεημεο πιεξσκήο εηζθνξώλ Κνηλσληθώλ 
Αζθαιίζεσλ θ.α.) Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ ζηηο Ιαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Δεκόζηαο Τγείαο 
«Κηήξην Γηώξθεην», Πξνδξόκνπ 1 θαη Υείισλνο 17, Άγηνο Αλδξέαο, 1448 Λεπθσζία, επίπεδν θήπνπ (-1), Γξαθείν Κ20, 
κεηαμύ ησλ σξώλ 08:30π.κ κε 14:30κ.κ ή λα απνζηαινύλ κέζσ ηνπ Σαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή όρη 
αξγόηεξα από ηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2018. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνηαζείηε ζηα ηειέθσλα 

22605512 θαη 22605605. 
 
Σνλίδεηαη πξνο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όηη γηα θάζε θαηεγνξία αλαγθώλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα είλαη ππνςήθηνη, 
ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ μερσξηζηό έληππν. 
 
ΣΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΔΣΑΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΝΟΗΔ ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΣΖ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ 
ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΑΟΡΗΣΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ 
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ΑΗΣΖΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΛΖΡΧ ΤΜΠΛΖΡΧΜΔΝΔ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΡΟΚΟΜΗΕΟΤΝ ΣΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ 
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2018- 30/6/2019 

 
ΘΕΗ: Ιαηξηθόο Λεηηνπξγόο 1

εο
 Σάμεο, (Κι. Α13 θαη Α15) 

 

     
ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΜΟΝΑΔΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Μεηαπηπρηαθό / Master ζε ζέκα ζρεηηθό κε ηελ ζέζε 
πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε  

1 
 
 
 

 

Δηδαθηνξηθό / PhD ζε ζέκα ζρεηηθό κε ηελ ζέζε πνπ 
ππνβάιιεηαη ε αίηεζε 
  

3 
 
 

 

* Πείξα ζηελ εηδηθόηεηα πνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, 

κεηά ηελ απόθηεζε ηεο εηδηθόηεηαο (απνδεδεηγκέλε 
κε θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θαη βεβαίσζε από 
εξγνδόηε) 
 

0,25-5 
 
 
 

0,25 κνλάδα γηα θάζε 6 
ζπκπιεξσκέλνπο κήλεο κε 
αλώηαην όξην ηα δέθα ρξόληα 

** Εμεηδίθεπζε κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο 

εηδηθόηεηαο αλαγλσξηζκέλε από ην Ιαηξηθό 
πκβνύιην Κύπξνπ 

2 
 
 
 

 

   

 
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ιακβάλνληαη ππόςε:  
α) Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή κεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζε άιιν ζέκα 
β) Η εκεξνκελία αλαγλώξηζεο ηεο Εηδηθόηεηαο από ην Ιαηξηθό πκβνύιην Κύπξνπ 
γ) H εκεξνκελία γελλήζεσο 
 
εκεηώζεηο.:  
α) * 1) Δελ κνξηνδνηείηαη ε εξγαζηαθή πείξα ζε εζεινληηθή βάζε, ακηζζί, γηα ζθνπνύο απόθηεζεο εηδηθόηεηαο 

(εηδηθεπόκελνο Ιαηξόο), ππνρξεσηηθή ππεξεζία ππαίζξνπ, σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο θαη σο Ιαηξηθόο Λεηηνπξγόο 2
εο

 
Σάμεο. Η εξγαζηαθή πείξα κνξηνδνηείηαη κεηά ηελ απόθηεζε ηεο εηδηθόηεηαο. 
2) Η πείξα ιακβάλεηαη ππόςε κέρξη ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 
 
** β) Οη εμεηδηθεύζεηο νη νπνίεο είλαη αλαγλσξηζκέλεο από ην Ιαηξηθό πκβνύιην Κύπξνπ είλαη νη αθόινπζεο: α) Εληαηηθή 

Θεξαπεία, Εληαηηθή Θεξαπεία Νενγλώλ, Παηδνλεπξνινγία, Λνηκώδε Ννζήκαηα 

 
           


