
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΡΑΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΔΚΑΣΔΑΡΩΝ (14) ΚΔΝΩΝ ΘΔΔΩΝ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΩΝ 

 

Γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα δεθαηέζζεξηο (14) θελέο ζέζεηο Ηαηξηθψλ Λεηηνπξγψλ, γηα ηνλ Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ 
Τπεξεζηψλ Τγείαο, γηα ηηο πην θάησ Δηδηθφηεηεο: 

1. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ (1 ζέζε γηα ην ΝΑΜΗΗΗ) 
2. ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ με εξειδίκευζη ή ενδιαθέπον ζηα Κληπονομικά μεηαβολικά νοζήμαηα (1 ζέζε γηα ην ΝΑΜ ΗΗΗ) 
3. ΕΝΣΑΣΙΚΟΛΟΓΙΑ για παιδιά (1 ζέζε γηα ην ΝΑΜΗΗΗ) 
4. ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (1 ζέζε γηα ην ΝΑΜΗΗΗ) 
5. ΕΝΣΑΣΙΚΟΛΟΓΙΑ (1 ζέζε γηα ην Γ.Ν. Λεπθσζίαο) 
6. ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ (2 ζέζεηο γηα ην Γ.Ν. Λάξλαθαο) 
7. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ (1 ζέζε γηα ην Γ.Ν. Λεκεζνχ) 
8. ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ (1 ζέζε γηα ην Γ.Ν. Λεκεζνχ) 
9. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (3 ζέζεηο - 2 ζέζεηο γηα ην Γ.Ν. Λεκεζνχ, 1 ζέζε γηα ην Γ.Ν. Πάθνπ) 
10. ΓΕΝΙΚΗ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ (2 ζέζεηο – 1 ζέζε γηα ην Γ.Ν. Λεκεζνχ, 1 ζέζε γηα ην Γ.Ν. Ακκνρψζηνπ) 

Α. Διθπζηηθφ παθέην απνιαβψλ, επηδνκάησλ θαη άιισλ σθειεκάησλ εξγαδνκέλσλ: 

(1) Οη πην πάλσ ζέζεηο είλαη Πξψηνπ Γηνξηζκνχ. Ο εηήζηνο κηζζφο είλαη €57.696 πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ζε 
δεθαηξείο (13) ηζφπνζεο δφζεηο, δψδεθα απφ απηέο ζην ηέινο θάζε κήλα θαη ε δέθαηε ηξίηε δφζε αλαινγεί 
ζην δέθαην ηξίην κηζζφ. 

(2) Μηζζνδνηηθή αχμεζε θάζε ηξία (3) ρξφληα φπσο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 
Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

(3) Γίλεηαη θίλεηξν 15% αχμεζε επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ. 
(4) Ακνηβή ζρεηηδφκελε κε ηελ απφδνζε πνπ ζα απνθαζίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ. 
(5) Ο Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο αλαιφγσο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ, απνδεκηψλεηαη επηπξφζζεηα γηα ηηο εθεκεξίεο. 
(6) Παξέρεηαη ππεξσξηαθή ακνηβή ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο 

εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ Οξγαληζκνχ. 
(7) Δπθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 
(8) Ζ εηήζηα άδεηα αλάπαπζεο παξαρσξείηαη κε πιήξεηο απνιαβέο. Γηα ζπλερή ππεξεζία κέρξη 10 ρξφληα, ν 

εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη 20 εξγάζηκεο κέξεο θαηά έηνο ζε πεξίπησζε πελζήκεξεο εβδνκάδαο εξγαζίαο, θαη 
24 εξγάζηκεο κέξεο ζε πεξίπησζε εμαήκεξεο εβδνκάδαο εξγαζίαο. Γηα ζπλερή ππεξεζία άλσ ησλ 10 
ρξφλσλ, ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη 25 εξγάζηκεο κέξεο γηα πελζήκεξε εβδνκάδα εξγαζίαο θάζε έηνο, θαη 30 
εξγάζηκεο κέξεο γηα εμαήκεξε εβδνκάδα εξγαζίαο. 

(9) Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ πξνθαηαβνιηθά ηελ άδεηα πνπ δηθαηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν 
εκεξνινγηαθφ έηνο. 

(10) Παξέρεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ άδεηα κεηξφηεηαο ζηηο εξγαδφκελεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Πεξί 
Πξνζηαζίαο Μεηξφηεηαο Νφκν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

(11) Παξέρεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ γνληθή άδεηα γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνλ 
Πεξί Γνληθήο Άδεηαο Νφκν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

(12) Ο θάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη ζπλνιηθή άδεηα αζζελείαο 12 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ αλά έηνο. Γηα θάζε 
κέξα άδεηα αζζελείαο θαηαβάιινληαη ζηνλ εξγαδφκελν πιήξεηο απνιαβέο. 

(13) Οη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη εθπαηδεπηηθή άδεηα γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο 
επζχλεο ηεο ζέζεο. 

Β. Καζήθνληα θαη επζχλεο: 

(1) Δθηειεί θαζήθνληα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΟΚΤπΤ 
(2) Σεξεί θαη ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εξγαζία πνπ επηηειεί. 
(3) Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ. 

       Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο Ννκνζεηηθέο/Καλνληζηηθέο, 
Γεληθέο ή Δηδηθέο Γηαηάμεηο, Οδεγίεο, Δγθπθιίνπο θαη Πξαθηηθέο, φπσο απηέο εθαξκφδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ.  

Γ. Απαηηνχκελα Πξνζφληα: 

(α)   Δγγεγξακκέλνο/ε ζην Μεηξψν Ηαηξψλ Κχπξνπ ή ζε άιιε ρψξα κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(β)  Οη ελδηαθεξφκελνη λα είλαη θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνχ εηδηθφηεηαο ή/θαη εμεηδίθεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί 
εγγξαθήο Ηαηξψλ λφκν.   

(γ)   Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, ππεπζπλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία. 

(δ)   Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο. 

Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιψζζαο ζην 
απαηηνχκελν επίπεδν, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

Γ. Γηάξθεηα Απαζρφιεζεο: 

(1) Ζ απαζρφιεζε ζα είλαη γηα ηξηεηή ζεηεία, ππφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο πξνηχπνπ ζπκβνιαίνπ, ην 
νπνίν ζα κεηαηξέπεηαη ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί εξγνδνηνπκέλσλ κε εξγαζία 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ (απαγφξεπζε δπζκελνχο κεηαρείξηζεο) Νφκνπ θαη ησλ πξνλνηψλ ησλ «νη πεξί Ίδξπζεο ηνπ 
Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί) Καλνληζκψλ ηνπ 2017» 



(2) Οη πξψηνη δεθανθηψ (18) κήλεο ππεξεζίαο ζεσξνχληαη σο δνθηκαζηηθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν Οξγαληζκφο 
επηθπιάζζεη πιήξσο ην δηθαίσκα ηνπ λα ηεξκαηίζεη ην ζπκβφιαην θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, ρσξίο 
πξνεηδνπνίεζε ή ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε. 

(3) Ζ απαζρφιεζε κπνξεί λα ηεξκαηηζηεί νπνηεδήπνηε είηε απφ ηνλ εξγνδφηε είηε απφ ηνλ εξγνδνηνχκελν, αθνχ 
δνζεί ε αλαγθαία πξνεηδνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί Σεξκαηηζκνχ Απαζρνιήζεσο Νφκνπο. 

(4) ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία γηα ηελ νπνία έγηλε ε πξφζιεςε παχζεη λα πθίζηαηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο απαζρφιεζεο, απηή ζα ηεξκαηίδεηαη απηνδηθαίσο. 

(5) Ζ πεξίνδνο απαζρφιεζήο πεξηιακβάλεη θαη ηελ άδεηα πνπ θεξδίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. 
(6) Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ, δπλαηφλ λα εξγάδεηαη θαη εθηφο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 

ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

Δ. Γεληθέο Πξνυπνζέζεηο Γηνξηζκνχ: 

(1) Καλέλαο δελ δηνξίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ, εθηφο εάλ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο: 
Ννείηαη φηη, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο, φπσο πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ππνβάιεη αίηεζε γηα δηνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ «νη πεξί Ίδξπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ 
Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017», φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη θαη ζε 
πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα δηνξηζηεί: 

(i) κε ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή 
(ii) πάλσ ζε κφληκε βάζε, αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηε δεκφζηα ππεξεζία ή ηνλ 

Οξγαληζκφ κε ζχκβαζε γηα πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα (4) έηε. 
(2) Καλέλαο δε δηνξίδεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο εθηφο αλ ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ 

δεθαεπηά (17) εηψλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο ή έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο. 

(3) Ζ θξίζε επί ηεο αμίαο ησλ ππνςεθίσλ κπνξεί λα απαηηήζεη απφ απηνχο λα πξνζέιζνπλ ζε πξνθνξηθή ή/θαη 
γξαπηή εμέηαζε. 

(4) Ηαηξηθνί Λεηηνπξγνί νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηνλ ΟΚΤπΤ, είηε κέζσ ζπκβνιαίνπ είηε κέζσ απνζπάζεσο ηνπο απφ 
ην Τπνπξγείν Τγείαο, δελ κπνξνχλ λα αηηεζνχλ γηα ηελ ίδηα εηδηθφηεηα/εμεηδίθεπζε ηελ νπνία θαηέρνπλ ζηελ 
παξνχζα θάζε. 

     Πέξαλ ησλ πην πάλσ, σο πξνο ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ζα εθαξκφδνληαη «νη πεξί Ίδξπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ 
Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Γεληθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2017», φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη. ε πεξίπησζε 
πνπ νπνηνδήπνηε δήηεκα δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Καλνληζκνχο, ζα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνληεο Δζσηεξηθνί 
Καλνληζκνί ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Ε. Πιενλέθηεκα: 

Γηεηήο πείξα ζρεηηθή κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ζεσξείηαη πιενλέθηεκα. 

Ζ. εκείσζε: 

     χκθσλα κε ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2020 ε θιίκαθα κηζζνδνζίαο αλαβαζκίζηεθε απφ Κι. Α11 (4ε 
βαζκίδα) ζε Κι. Α13 θαη Α15. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 18(1)(α)(iii) ησλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (Απνιαβέο, 
Δπηδφκαηα θαη άιια Οηθνλνκηθά Ωθειήκαηα ησλ Γεκφζησλ Τπαιιήισλ) Καλνληζκψλ εθφζνλ ππάξρεη ππάιιεινο κε 
βαζηθή ακνηβή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο επέθηαζεο πξνο ηα θάησ ηεο λέαο θιίκαθαο ηεο ζέζεο ηνπ, ε βαζηθή ακνηβή 
νπνηνπδήπνηε λένπ ππαιιήινπ πνπ πξνζιακβάλεηαη θαζνξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ππεξέρεη κηζζνινγηθά 
απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ήδε θαηέρεη ηε ζέζε απηή, θαη ν λένο απηφο ππάιιεινο αξρίδεη λα θεξδίδεη πξνζαχμεζε θάζε έμη 
κήλεο απαζρφιεζεο, κέρξη λα θζάζεη ηελ αξρηθή βαζηθή ακνηβή ηεο λέαο θιίκαθαο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, θαηά ηα δχν πξψηα έηε ηεο απαζρφιεζεο, ε κηζζνδνζία δελ κπνξεί λα είλαη ςειφηεξε 
απφ ηε κεησκέλε θιίκαθα εηζδνρήο Ηαηξηθνχ Λεηηνπξγνχ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα εξγνδνηνχκελνπο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ 
Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. 

Θ. Τπνβνιή Αηηήζεσλ: 

(1) Όιεο νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εηδηθφ έληππν πνπ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ ΟΚΤπΤ, https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή απνηεηλφκελνη ζηνλ 
Οξγαληζκφ ζηα ηειέθσλα, 22605475, 22605670. Οη αηηεηέο, ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ “Οξγαληζκφ 
Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Ο.Κ.Τπ.Τ.)” θαη λα αλαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο ζέζεο Ηαηξηθφο Λεηηνπξγφο, θαη ηελ 
εηδηθφηεηα ηνπο ή/θαη ηελ εμεηδίθεπζε, γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε. 

(2) Οη αηηνχληεο κπνξνχλ λα δειψζνπλ πφιεηο κε ζεηξά πξνηίκεζεο, ρσξίο απηή λα είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ 
Οξγαληζκφ. 

(3) Όιεο νη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη θαηάιιεια θαη λα πεξηέρνληαη ζε απηέο κε αθξίβεηα, φια ηα 
δεηνχκελα ζηνηρεία θαη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ηα αλαγθαία πηζηνπνηεηηθά, δειαδή, αληίγξαθα ησλ απαηηνχκελσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ ή άιισλ πξνζφλησλ πνπ πξνλννχληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν Γ, πεξηιακβαλφκελσλ θαη βεβαηψζεσλ απαζρφιεζεο εθεί φπνπ απαηηείηαη πείξα θαη ζπζηαηηθψλ 
επηζηνιψλ απφ πξνεγνχκελνπο εξγνδφηεο. 

(4)  Όιεο νη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο κεηαμχ 
ησλ σξψλ 8:30 - 14:30 ζηε δηεχζπλζε: Γσλία Πξνδξφκνπ 1 θαη Υείισλνο 17, 3νο φξνθνο, Κηίξην Τπνπξγείνπ 
Τγείαο, 1449, Λεπθσζία, έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο ή λα απνζηαινχλ κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, κε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή κε έλδεημε: Γεληθφ Γηεπζπληή, Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο, Σ.Θ. 25087, 1306 Λεπθσζία. 

     Ζ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζα είλαη ε 31ε Ηνπιίνπ 2020 θαη ψξα 14.30 (ζα ιεθζεί ππφςε ε 
εκεξνκελία ηεο ηαρπδξνκηθήο ζθξαγίδαο φπνπ εθαξκφδεηαη). 

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


     Αηηήζεηο πνπ δελ είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλεο θαη δελ πξνζθνκίδνπλ ηηο θαηάιιειεο βεβαηψζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ 
ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

     εκεηψλεηαη φηη, πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, ν ηαηξφο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη θαη λα πξνζθνκίζεη 
πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο εγγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν Ηαηξψλ Κχπξνπ θαη αληίγξαθν ηεο άδεηαο 
αζθήζεσο επαγγέικαηφο ηνπ απφ ηνλ Παγθχπξην Ηαηξηθφ χιινγν. 


