
ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΕΚΑΣΕΑΡΩΝ (14) ΚΕΝΩΝ ΘΕΕΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ 

 

Γίνεται δεκτι θ υποβολι αιτιςεων για δεκατζςςερισ (14) κενζσ κζςεισ Ιατρικϊν Λειτουργϊν, 
για τον Οργανιςμό Κρατικϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ, για τισ πιο κάτω Ειδικότθτεσ/ Εξειδικεφςεισ: 

1.   ΠΡΟΩΠΙΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ ΓΙΑ ΚΕΝΣΡΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ (1 κζςθ για το Κζντρο 
Υγείασ Ομόδουσ) 

Α. Ελκυςτικό πακζτο απολαβϊν, επιδομάτων και άλλων ωφελθμάτων εργαηομζνων: 

(α) Οι πιο πάνω κζςεισ είναι Πρϊτου Διοριςμοφ. Ο ετιςιοσ μιςκόσ είναι €57.696 που κα 
καταβάλλεται ςε δεκατρείσ (13) ιςόποςεσ δόςεισ, δϊδεκα από αυτζσ ςτο τζλοσ κάκε 
μινα και θ δζκατθ τρίτθ δόςθ αναλογεί ςτο δζκατο τρίτο μιςκό. 

(β) Μιςκοδοτικι αφξθςθ κάκε τρία (3) χρόνια όπωσ κα κακορίηεται από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Οργανιςμοφ Κρατικϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ. 

(γ) Δίνεται κίνθτρο 15% αφξθςθ επί του βαςικοφ μιςκοφ. 
(δ) Αμοιβι ςχετιηόμενθ με τθν απόδοςθ που κα αποφαςίηεται από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο του Οργανιςμοφ. 
(ε) O Ιατρικόσ Λειτουργόσ αποηθμιϊνεται επιπρόςκετα για τισ εφθμερίεσ. 
(ζη) Ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ και ςυνεχοφσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ. 
(δ) Θ ετιςια άδεια ανάπαυςθσ παραχωρείται με πλιρεισ απολαβζσ. Για ςυνεχι υπθρεςία 

μζχρι 10 χρόνια, ο εργαηόμενοσ δικαιοφται 20 εργάςιμεσ μζρεσ κατά ζτοσ ςε 
περίπτωςθ πενκιμερθσ εβδομάδασ εργαςίασ, και 24 εργάςιμεσ μζρεσ ςε περίπτωςθ 
εξαιμερθσ εβδομάδασ εργαςίασ. Για ςυνεχι υπθρεςία άνω των 10 χρόνων, ο 
εργαηόμενοσ δικαιοφται 25 εργάςιμεσ μζρεσ για πενκιμερθ εβδομάδα εργαςίασ κάκε 
ζτοσ, και 30 εργάςιμεσ μζρεσ για εξαιμερθ εβδομάδα εργαςίασ. 

(ε) Οι εργαηόμενοι μποροφν να λαμβάνουν προκαταβολικά τθν άδεια που δικαιοφνται 
ςτο ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό ζτοσ. 

(ζ) Παρζχεται από τον Οργανιςμό άδεια μθτρότθτασ ςτισ εργαηόμενεσ, όπωσ αυτι 
κακορίηεται από τον περί Προςταςίασ Μθτρότθτασ Νόμο τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 

(η) Παρζχεται από τον Οργανιςμό γονικι άδεια για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ, όπωσ αυτι 
κακορίηεται ςτον περί Γονικισ Άδειασ Νόμο τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 

(ηα) Ο κάκε εργαηόμενοσ δικαιοφται ςυνολικι άδεια αςκενείασ 12 θμερολογιακϊν θμερϊν 
ανά ζτοσ. Για κάκε μζρα άδεια αςκενείασ καταβάλλονται ςτον εργαηόμενο πλιρεισ 
απολαβζσ. 

(ηβ) Οι εργαηόμενοι δικαιοφνται εκπαιδευτικι άδεια για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ ςχετικι 
με τα κακικοντα και τισ ευκφνεσ τθσ κζςθσ. 

Β. Κακικοντα και ευκφνεσ: 

(α) Εκτελεί κακικοντα Προςωπικοφ Ιατροφ ςε Κζντρα Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ. 
(β) Τθρεί και υποβάλλει τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν εργαςία που επιτελεί. 
(γ) Εκτελεί οποιαδιποτε άλλα κακικοντα του ανατεκοφν. 

        Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται προσ τισ 
Νομοκετικζσ/Κανονιςτικζσ, Γενικζσ ι Ειδικζσ Διατάξεισ, Οδθγίεσ, Εγκυκλίουσ και Πρακτικζσ, 
όπωσ αυτζσ εφαρμόηονται ςτον Οργανιςμό. 

Γ. Απαιτοφμενα Προςόντα: 

(α)   Εγγεγραμμζνοσ/θ ςτο Μθτρϊο Ιατρϊν Κφπρου ι ςε άλλθ χϊρα μζλουσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 



(β)   Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ ειδικότθτασ ςφμφωνα με τον 
περί Εγγραφισ Ιατρϊν Νόμο.   

(γ)   Ακεραιότθτα χαρακτιρα, οργανωτικι και διοικθτικι ικανότθτα, υπευκυνότθτα, 
πρωτοβουλία και ευκυκριςία. 

(δ)   Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ και καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ ι τθσ Γαλλικισ ι τθσ 
Γερμανικισ γλϊςςασ. 

       Θ πολφ καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ και καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ ι τθσ Γαλλικισ ι τθσ 
Γερμανικισ γλϊςςασ ςτο απαιτοφμενο επίπεδο, κα πρζπει να τεκμθριϊνεται από τουσ 
υποψθφίουσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ υποβολισ των αιτιςεων. 

2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (3 κζςεισ για το Γ.Ν. Λευκωςίασ) 
3. ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ με εξειδίκευςη ςτην επεμβατική ERCP (1 κζςθ για το Γ.Ν. Λευκωςίασ) 
4. ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ (1 κζςθ για το Γ.Ν. Λευκωςίασ) 
5. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ / ΗΛΕΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ (1 κζςθ για το Γ.Ν. Λευκωςίασ) 
6. ΕΝΣΑΣΙΚΟΛΟΓΙΑ (2 κζςεισ για το Γ.Ν. Λεμεςοφ) 
7. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (1 κζςθ για το Νοςοκομείο Τροόδουσ) 
8. ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ (3 κζςεισ – 1 κζςθ για το ΝΑΜΙΙΙ, 1 κζςθ για το Γ.Ν. Λάρνακασ, 1 κζςθ για 

το Γ.Ν. Πάφου) 
9. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ με εμπειρία ςε Μονάδα Νεφροφ (1 κζςθ για το Γ.Ν. 

Αμμοχϊςτου) 

Α. Ελκυςτικό πακζτο απολαβϊν, επιδομάτων και άλλων ωφελθμάτων εργαηομζνων: 

(α) Οι πιο πάνω κζςεισ είναι Πρϊτου Διοριςμοφ. Ο ετιςιοσ μιςκόσ είναι €57.696 που κα 
καταβάλλεται ςε δεκατρείσ (13) ιςόποςεσ δόςεισ, δϊδεκα από αυτζσ ςτο τζλοσ κάκε 
μινα και θ δζκατθ τρίτθ δόςθ αναλογεί ςτο δζκατο τρίτο μιςκό. 

(β) Μιςκοδοτικι αφξθςθ κάκε τρία (3) χρόνια όπωσ κα κακορίηεται από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Οργανιςμοφ Κρατικϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ. 

(γ) Δίνεται κίνθτρο 15% αφξθςθ επί του βαςικοφ μιςκοφ. 
(δ) Αμοιβι ςχετιηόμενθ με τθν απόδοςθ που κα αποφαςίηεται από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο του Οργανιςμοφ. 
(ε) Ο Ιατρικόσ Λειτουργόσ αναλόγωσ τθσ ειδικότθτάσ του, αποηθμιϊνεται επιπρόςκετα για 

τισ εφθμερίεσ. 
(ζη) Παρζχεται υπερωριακι αμοιβι ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε αποφάςεισ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και τουσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ του Οργανιςμοφ. 
(δ) Ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ και ςυνεχοφσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ. 
(ε) Θ ετιςια άδεια ανάπαυςθσ παραχωρείται με πλιρεισ απολαβζσ. Για ςυνεχι υπθρεςία 

μζχρι 10 χρόνια, ο εργαηόμενοσ δικαιοφται 20 εργάςιμεσ μζρεσ κατά ζτοσ ςε 
περίπτωςθ πενκιμερθσ εβδομάδασ εργαςίασ, και 24 εργάςιμεσ μζρεσ ςε περίπτωςθ 
εξαιμερθσ εβδομάδασ εργαςίασ. Για ςυνεχι υπθρεςία άνω των 10 χρόνων, ο 
εργαηόμενοσ δικαιοφται 25 εργάςιμεσ μζρεσ για πενκιμερθ εβδομάδα εργαςίασ κάκε 
ζτοσ, και 30 εργάςιμεσ μζρεσ για εξαιμερθ εβδομάδα εργαςίασ. 

(ζ) Οι εργαηόμενοι μποροφν να λαμβάνουν προκαταβολικά τθν άδεια που δικαιοφνται 
ςτο ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό ζτοσ. 

(η) Παρζχεται από τον Οργανιςμό άδεια μθτρότθτασ ςτισ εργαηόμενεσ, όπωσ αυτι 
κακορίηεται από τον περί Προςταςίασ Μθτρότθτασ Νόμο τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 

(ηα) Παρζχεται από τον Οργανιςμό γονικι άδεια για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ, όπωσ αυτι 
κακορίηεται ςτον περί Γονικισ Άδειασ Νόμο τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 



(ηβ) Ο κάκε εργαηόμενοσ δικαιοφται ςυνολικι άδεια αςκενείασ 12 θμερολογιακϊν θμερϊν 
ανά ζτοσ. Για κάκε μζρα άδεια αςκενείασ καταβάλλονται ςτον εργαηόμενο πλιρεισ 
απολαβζσ. 

(ηγ) Οι εργαηόμενοι δικαιοφνται εκπαιδευτικι άδεια για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ ςχετικι 
με τα κακικοντα και τισ ευκφνεσ τθσ κζςθσ. 

(ηδ) Σθμείωςθ: Επιπρόςκετα ιςχφει Σχζδιο Κινιτρων μζχρι 31/12/2021 βάςει του οποίου οι 
Ειδικοί Ιατροί αμείβονται με επίδομα κινιτρου ςυνδεδεμζνο με τα ζςοδα του 
Οργανιςμοφ. Το Σχζδιο Κινιτρων είναι ανανεϊςιμο. 

Β. Κακικοντα και ευκφνεσ: 

(α) Εκτελεί κακικοντα τθσ ειδικότθτάσ του ςτα Νοςοκομεία του ΟΚΥπΥ. 
(β) Τθρεί και υποβάλλει τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν εργαςία που επιτελεί. 
(γ) Εκτελεί οποιαδιποτε άλλα ςχετικά με τθν ειδικότθτά του κακικοντα του ανατεκοφν. 

       Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται προσ τισ 
Νομοκετικζσ/Κανονιςτικζσ, Γενικζσ ι Ειδικζσ Διατάξεισ, Οδθγίεσ, Εγκυκλίουσ και Πρακτικζσ, 
όπωσ αυτζσ εφαρμόηονται ςτον Οργανιςμό.  

Γ. Απαιτοφμενα Προςόντα: 

(α)   Εγγεγραμμζνοσ/θ ςτο Μθτρϊο Ιατρϊν Κφπρου ι ςε άλλθ χϊρα μζλουσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

(β)  Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικοφ ειδικότθτασ ι/και εξειδίκευςθσ 
ςφμφωνα με τον περί   Εγγραφισ Ιατρϊν Νόμο.   

(γ)   Ακεραιότθτα χαρακτιρα, οργανωτικι και διοικθτικι ικανότθτα, υπευκυνότθτα, 
πρωτοβουλία και ευκυκριςία. 

(δ)   Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ και καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ ι τθσ Γαλλικισ ι τθσ 
Γερμανικισ γλϊςςασ. 

Θ πολφ καλι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ και καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ ι τθσ Γαλλικισ ι τθσ 
Γερμανικισ γλϊςςασ ςτο απαιτοφμενο επίπεδο, κα πρζπει να τεκμθριϊνεται από τουσ 
υποψθφίουσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ υποβολισ των αιτιςεων. 

Δ. Διάρκεια Απαςχόλθςθσ: 

(1) Θ απαςχόλθςθ κα είναι για τριετι κθτεία, υπό τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ προτφπου 
ςυμβολαίου, το οποίο κα μετατρζπεται ςε αορίςτου χρόνου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
περί Εργοδοτουμζνων με Εργαςία Οριςμζνου Χρόνου (Απαγόρευςθ Δυςμενοφσ 
Μεταχείριςθσ) Νόμου και των προνοιϊν των «οι περί Κδρυςθσ του Οργανιςμοφ Κρατικϊν 
Υπθρεςιϊν Υγείασ (Γενικοί) Κανονιςμοί του 2017». 

(2) Οι πρϊτοι δεκαοκτϊ (18) μινεσ υπθρεςίασ κεωροφνται ωσ δοκιμαςτικι περίοδοσ κατά τθν 
οποία ο Οργανιςμόσ επιφυλάςςει πλιρωσ το δικαίωμά του να τερματίςει το ςυμβόλαιο 
κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του, χωρίσ προειδοποίθςθ ι χωρίσ οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 

(3) Θ απαςχόλθςθ μπορεί να τερματιςτεί οποτεδιποτε είτε από τον εργοδότθ είτε από τον 
εργοδοτοφμενο, αφοφ δοκεί θ αναγκαία προειδοποίθςθ που προβλζπεται ςτουσ περί 
Τερματιςμοφ Απαςχολιςεωσ Νόμουσ. 

(4) Σε περίπτωςθ που θ εργαςία για τθν οποία ζγινε θ πρόςλθψθ παφςει να υφίςταται πριν τθ 
λιξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαςχόλθςθσ, αυτι κα τερματίηεται αυτοδικαίωσ. 

(5) Θ περίοδοσ απαςχόλθςθσ περιλαμβάνει και τθν άδεια που κερδίηεται κατά τθ διάρκεια τθσ 
απαςχόλθςθσ. 

(6) Το κανονικό ωράριο (ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ τθσ εργαςίασ) ενδζχεται να μθν είναι 
ςτακερό, αλλά να κακορίηεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Οργανιςμοφ, χωρίσ να 
υπερβαίνει ςυνολικά τισ 37,5 ϊρεσ τθν εβδομάδα. 



Ε. Γενικζσ Προχποκζςεισ Διοριςμοφ: 

(1) Κανζνασ δεν διορίηεται ςτον Οργανιςμό, εκτόσ εάν είναι πολίτθσ τθσ Δθμοκρατίασ ι 
πολίτθσ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 
    Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβοφλιο δφναται να επιτρζψει ςε ειδικι περίπτωςθ, για 
εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ πρόςωπο που δεν είναι πολίτθσ τθσ 
Δθμοκρατίασ ι κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ υποβάλει αίτθςθ για διοριςμό, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των «οι περί Κδρυςθσ του Οργανιςμοφ Κρατικϊν Υπθρεςιϊν 
Υγείασ (Γενικοί) Κανονιςμοί του 2017», όπωσ αυτοί εκάςτοτε τροποποιοφνται και ςε 
περίπτωςθ επιλογισ του, αυτό μπορεί να διοριςτεί: 

(i) Με ςφμβαςθ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, ι 
(ii) πάνω ςε μόνιμθ βάςθ, αν το εν λόγω πρόςωπο είχε απαςχολθκεί ςτθ δθμόςια 

υπθρεςία ι τον Οργανιςμό με ςφμβαςθ για περίοδο όχι μικρότερθ από 
τζςςερα (4) ζτθ. 

(2) Κανζνασ δε διορίηεται ςτον Οργανιςμό Κρατικϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ εκτόσ αν ςυμπλιρωςε 
τθν θλικία των δεκαεπτά (17) ετϊν και, νοουμζνου ότι πρόκειται για πολίτθ τθσ 
Δθμοκρατίασ, ζχει εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ ι ζχει απαλλαγεί 
νομίμωσ από αυτζσ. 

(3) Θ κρίςθ επί τθσ αξίασ των υποψθφίων μπορεί να απαιτιςει από αυτοφσ να προςζλκουν ςε 
προφορικι ι/και γραπτι εξζταςθ. 

(4) Ιατρικοί Λειτουργοί οι οποίοι υπθρετοφν ςτον ΟΚΥπΥ, είτε μζςω ςυμβολαίου είτε μζςω 
αποςπάςεϊσ τουσ από το Υπουργείο Υγείασ, δεν μποροφν να αιτθκοφν για τθν ίδια 
ειδικότθτα/εξειδίκευςθ τθν οποία κατζχουν ςτθν παροφςα φάςθ. 

     Πζραν των πιο πάνω, ωσ προσ τουσ όρουσ απαςχόλθςθσ κα εφαρμόηονται «οι περί Κδρυςθσ 
του Οργανιςμοφ Κρατικϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ (Γενικοί) Κανονιςμοί του 2017», όπωσ αυτοί 
εκάςτοτε τροποποιοφνται. Σε περίπτωςθ που οποιοδιποτε ηιτθμα δεν ρυκμίηεται από τουσ 
ανωτζρω Κανονιςμοφσ, κα εφαρμόηονται οι ιςχφοντεσ Εςωτερικοί Κανονιςμοί του 
Οργανιςμοφ. 

Η. Πλεονζκτθμα: 

Διετισ πείρα ςχετικι με τα κακικοντα τθσ κζςθσ κεωρείται πλεονζκτθμα. 

Θ. Σθμειϊςεισ: 

(α) Ο ακακάριςτοσ μιςκόσ υπόκειται ςε μειϊςεισ ςτισ απολαβζσ που επιβλικθκαν με τον περί 
τθσ Μείωςθσ Απολαβϊν και των Συντάξεων των Αξιωματοφχων, Εργοδοτουμζνων και 
Συνταξιοφχων τθσ Κρατικισ Υπθρεςίασ και του Ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα Νόμο, 
Ν.168(Ι)/2012. 

(β) Ανεξάρτθτα από τισ διατάξεισ οποιουδιποτε άλλου Νόμου ι Κανονιςμοφ ι ςυμβολαίου 
απαςχόλθςθσ που ρυκμίηει τθ μιςκοδοςία του προςωπικοφ, πρόςωπα που 
προςλαμβάνονται ςτισ κατϊτερεσ κζςεισ των υφιςτάμενων δομϊν κα λαμβάνουν κατά τα 
δφο πρϊτα ζτθ τθσ απαςχόλθςισ τουσ, μιςκό μειωμζνο κατά δζκα τοισ εκατό (10%) ςε 
ςχζςθ με το βαςικό μιςκό που αναφζρεται για τθν οικεία κζςθ ςυν τισ εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ γενικζσ και τιμαρικμικζσ αυξιςεισ. Με τθ ςυμπλιρωςθ εικοςιτεςςάρων (24) 
μθνϊν απαςχόλθςθσ ςτουσ υπό αναφορά μειωμζνουσ μιςκοφσ, το προςωπικό κα 
τοποκετείται ςτο βαςικό μιςκό που αναφζρεται για τθν οικεία ςυν τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 
γενικζσ και τιμαρικμικζσ αυξιςεισ. Ενδεχόμενθ προθγοφμενθ υπθρεςία ι απαςχόλθςθ ςε 
μειωμζνο μιςκό ςτον Οργανιςμό ι ςε μειωμζνθ κλίμακα ειςδοχισ ςτθ δθμόςια υπθρεςία, 
ςυμψθφίηεται με τθν απαςχόλθςθ ςε μειωμζνο μιςκό κζςθσ ςτον Οργανιςμό, για 
ςκοποφσ ςυμπλιρωςθσ των εικοςιτεςςάρων μθνϊν.   

Θ. Υποβολι Αιτιςεων: 



(α) Όλεσ οι αιτιςεισ κα πρζπει να υποβλθκοφν ςε ειδικό ζντυπο που μπορεί να εξαςφαλιςτεί 
από τθν ιςτοςελίδα του ΟΚΥπΥ, https://www.shso.org.cy/wp-
content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ι αποτεινόμενοι ςτον Οργανιςμό ςτα 
τθλζφωνα 22605475 ι 22605625. Οι αιτθτζσ, κα πρζπει να απευκφνονται ςτον 
“Οργανιςμό Κρατικϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφζρουν τον τίτλο τθσ 
κζςθσ Ιατρικόσ Λειτουργόσ και τθν ειδικότθτά τουσ ι/και τθν εξειδίκευςθ, για τθν οποία 
υποβάλλεται θ αίτθςθ. 

(β) Όλεσ οι αιτιςεισ πρζπει να ςυμπλθρϊνονται κατάλλθλα και να περιζχονται ςε αυτζσ με 
ακρίβεια, όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία και να τεκμθριϊνονται με τα αναγκαία 
πιςτοποιθτικά, δθλαδι, αντίγραφα των απαιτοφμενων πιςτοποιθτικϊν, εκπαιδευτικϊν, 
επαγγελματικϊν ι άλλων προςόντων που προνοοφνται ςτθν ανωτζρω παράγραφο Γ, 
περιλαμβανόμενων και βεβαιϊςεων απαςχόλθςθσ εκεί όπου απαιτείται πείρα και 
ςυςτατικϊν επιςτολϊν από προθγοφμενουσ εργοδότεσ. 

(γ)  Όλεσ οι αιτιςεισ κα πρζπει να παραδοκοφν ςτα Γραφεία του Οργανιςμοφ Κρατικϊν 
Υπθρεςιϊν Υγείασ μεταξφ των ωρϊν 8:30 - 14:30 ςτθ διεφκυνςθ: Γωνία Προδρόμου 1 και 
Χείλωνοσ 17, 3οσ όροφοσ, Κτίριο Υπουργείου Υγείασ, 1449 Λευκωςία, ζναντι απόδειξθσ 
παραλαβισ ι να αποςταλοφν μζςω του Ταχυδρομείου, με ςυςτθμζνθ επιςτολι με 
ζνδειξθ: Γενικό Διευκυντι, Οργανιςμό Κρατικϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ, Τ.Θ. 25087, 1306 
Λευκωςία. 

(δ) Θ τελευταία θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων κα είναι θ 16θ Απριλίου 2021 και ϊρα 14.30 
(κα λθφκεί υπόψθ θ θμερομθνία τθσ ταχυδρομικισ ςφραγίδασ όπου εφαρμόηεται). 

(ε) Αιτιςεισ που δεν είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνεσ και δεν προςκομίηουν όλεσ τισ κατάλλθλεσ 
βεβαιϊςεισ οι οποίεσ αφοροφν τα απαιτοφμενα προςόντα, κα απορρίπτονται. 

     Σθμειϊνεται ότι, πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του διοριςμοφ του, ο ιατρόσ κα πρζπει να 
εξαςφαλίςει και να προςκομίςει προσ τον Οργανιςμό Κρατικϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ εγγραφι του 
ςτο Μθτρϊο Ιατρϊν Κφπρου και αντίγραφο τθσ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματόσ του από τον 
Παγκφπριο Ιατρικό Σφλλογο. 

https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf
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