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Αριθμός 244
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Η κ. Έσθη Παναγίδου, μόνιμος Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, διορίζεται ως Αναπληρώτρια Έπαρχος, Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, από την 1η Μαρτίου
2017 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.
Η παρούσα γνωστοποίηση αντικαθιστά τη γνωστοποίηση με αρ. 143, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5016 και ημερομηνία 17 Μαρτίου 2017.
(Π.Φ. 20872)
Aριθμός 245
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
Οι αναπληρωματικοί διορισμοί των πιο κάτω μόνιμων Λειτουργών Εσωτερικού Ελέγχου Α΄, Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου, στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Εσωτερικού Ελέγχου, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, εκ περιτροπής, ανά έξι
μήνες έκαστη, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης τους, που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας με αρ. 5018 και ημερομηνία 24 Μαρτίου 2017 (αρ. γνωστοποίησης 163), τερματίστηκαν από τις 20
Απριλίου 2017:
Κατερίνας Δημητριάδου
(Π.Φ. 32011)
Γιάννας Ιωάννου-Ξενοφώντος
(Π.Φ. 32091)
Aριθμός 246
ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Ο κ. Φίλιππος Χριστοφή, μόνιμος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α΄, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, αποσπάται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για εκτέλεση
ειδικών καθηκόντων στην Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, από την 1η Μαΐου 2017 μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.
(Π.Φ. 26555)
Aριθμός 247
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ
Η απόσπαση του κ. Παντελή Παντελίδη, μόνιμου Ακόλουθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες, για εκτέλεση ειδικών
καθηκόντων στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων
του 1990 έως 2015, ανανεώνεται μέχρι τις 14 Απριλίου 2019.
(Π.Φ. 33958)
Η απόσπαση της κ. Παυλίνας Α. Μελά, μόνιμου Λειτουργού Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ), στις Βρυξέλλες, δυνάμει του άρθρου 47(1)(στ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, ανανεώνεται από την 1η Ιουνίου 2017 μέχρι τις 31 Μαΐου 2018.
(Π.Φ. 31859)
Aριθμός 248
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
Η απόσπαση της κ. Λουκίας Μπακαλούρη, μόνιμου Λειτουργού Προγραμματισμού, Γραφείο Προγραμματισμού, για
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στο Υπουργείο Άμυνας, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως 2009, τερματίστηκε από τις 10 Απριλίου 2017.
(Π.Φ. 30311)

Αριθμός 249
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού, Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας. Μια θέση προορίζεται για τον Κλάδο Εγγραφής, Διακατοχής και Διαχείρισης Κρατικής Γης.
Μια θέση προορίζεται για το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): €39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253, 49.793, 51.333.
Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον,
καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη
μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για
εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα έχουν ως εξής:
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2. Καθήκοντα και ευθύνες:
Υπεύθυνος για (α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία Κλάδου του Τμήματος Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας ή Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου (εκτός των Υπηρεσιών του Κλάδου Χωρομετρίας)
καθώς και για τον προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία των εργασιών τούτου, και
(β) τη διεξαγωγή μελετών, την υποβολή εισηγήσεων και την παροχή συμβουλών για θέματα της αρμοδιότητάς
του.
(2) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Σημ.: Οι υπηρετούντες στη θέση Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού είναι εναλλάξιμοι μεταξύ τους, νοουμένου
ότι κατέχουν τα σχετικά προσόντα που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.
3. Απαιτούμενα προσόντα:
Α. ΕΙΔΙΚΑ:
1. Για τους Κλάδους Εγγραφής, Διακατοχής και Διαχειρίσεως Κρατικών Γαιών:
(1)

(α) (i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Διαχείριση Ακινήτων ή στις Εκτιμήσεις ή σε θέματα
σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών στοιχείων γης (L.I.S. Legal/Fiscal) ή Πανεπιστημιακό
δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law),
ή
(ii) Πλήρες μέλος (Fellow ή Professional Associate) του Royal Institution of Chartered Surveyors (General
Practice Division), ή μέλος άλλου ισότιμου σχετικού Επαγγελματικού Σώματος μετά από επιτυχή
συμπλήρωση τριετούς τουλάχιστον ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.).
(β)

Οκταετής τουλάχιστο πείρα σε θέματα σχετικά με την εργασία των Κλάδων Κτηματολογίου από την οποία
τριετής τουλάχιστο διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση.
2. Για Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο:
(α) (i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Διαχείριση Ακινήτων ή στις Εκτιμήσεις ή σε
θέματα σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών στοιχείων γης (L.I.S. Legal/Fiscal) ή
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-atLaw),
ή
(ii) Πλήρες μέλος (Fellow ή Professional Associate) του Royal Institution of Chartered Surveyors (General
Practice Division), ή μέλος άλλου ισότιμου σχετικού Επαγγελματικού Σώματος μετά από επιτυχή
συμπλήρωση τριετούς τουλάχιστον ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.).
(β) Οκταετής τουλάχιστο πείρα σε θέματα σχετικά με την εργασία των Κλάδων Κτηματολογίου από την οποία
τριετής τουλάχιστο διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση.
Β. ΓΕΝΙΚΑ (για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις):
Πολύ καλή γνώση των διαδικασιών εκτέλεσης της εργασίας στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθώς
και γνώση της εργασίας και των βασικών αρχών λειτουργίας όλων των Κλάδων του Τμήματος.
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
1.

(α)

(β)

Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των
γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Αναφορικά με τους υποψηφίους (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού
.
Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και

οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική
κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας.
Σημ.: Τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο Α (1-2) καθορίστηκαν με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
(ii)

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο,
ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990
έως 2015, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας
εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 "Κανένας δε διορίζεται στη
δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της
Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".
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6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ
22670101), όχι αργότερα από τις 29 Μαΐου 2017. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των
πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω,
περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν
ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας
Υπηρεσίας www.psc.gov.cy.
7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη
δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους
Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
(Φ. 15.21.001.016.005.003.020)
Αριθμός 250
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 2017 –
30/6/2019:
Ιατροφυσικός (Κλ. Α9)
Απαιτούμενα προσόντα:
α)
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των
θεμάτων αυτών: Φυσική, Ιατρική Φυσική, Βιο-Ιατρική Μηχανική.
(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
β)
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στην Ιατρική Φυσική ή Υγειοφυσική ή Βιο-Ιατρική Μηχανική.
γ)
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
δ)
Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
1. Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας
ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως το ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό
ωρών εργασίας την εβδομάδα.
2. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια
Υπηρεσίας.
3. 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.
4. 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 Κ15,
μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. με 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα
από τις 19 Μαΐου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα 22605371, 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.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017- 30/6/2019
ΘΕΣΗ: Ιατροφυσικός (Κλ. Α9)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Διδακτορικό PhD σε θέμα
σχετικό με την θέση που
υποβάλλεται η αίτηση

1,5

Πείρα στη θέση που
υποβάλλεται η αίτηση μετά την
απόκτηση του Πανεπιστημιακού
και Μεταπτυχιακού Διπλώματος
(αποδεδειγμένη με κοινωνικές
ασφαλίσεις και βεβαίωση από
εργοδότη) σε ένα τουλάχιστον
από τους πιο κάτω τομείς:
1) Ακτινοπροστασία
2) Πυρηνική Ιατρική
3) Ακτινοδιάγνωση
4) Ακτινοθεραπεία

0,25-7,5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

0,25 μονάδα για κάθε έξι
συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο
όριο τα δεκαπέντε χρόνια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:
α) Ο βαθμός του Πανεπιστημιακού Διπλώματος σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων
αυτών: Φυσική, Ιατρική Φυσική, ή Βίο-Ιατρική Μηχανική.
β) Η ημερομηνία γέννησης.
Σημ.: 1) Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί, για σκοπούς απόκτησης του πτυχίου ή και
μεταπτυχιακού διπλώματος, ως Τεχνικός Ιατροφυσικής και ως Σύμβουλος Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στις
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας με αγορά υπηρεσιών ή και σε άλλο οργανισμό και εταιρεία.
2) Η εργασιακή πείρα μοριοδοτείται μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού και του μεταπτυχιακού διπλώματος.
3) Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΕΝH ΘΕΣH ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚOY ΕΡΕΥΝΗΤH
Τίτλος:
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής.
Αρ. Θέσεων:
Μία (1).
Κατηγορία:
Με συμβόλαιο μερικής απασχόλησης 18 μηνών (Ιούνιος-Δεκέμβριος 2017 - 62 ώρες/μήνα και
Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018 - 59 ώρες/μήνα).
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης
Μεταδιδακτορικού Ερευνητή μερικής απασχόλησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εργαστεί στο ερευνητικό
πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη κέντρου επιδημιολογικών αναλύσεων και καταγραφών, αξιολόγησης κινδύνου και
εφαρμογής μοντέλων πρόβλεψης νοσηρότητας και θνησιμότητας για υλοποίηση παρεμβάσεων βασισμένων στην
τεκμηρίωση».
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Αναζήτηση, συγκέντρωση, οργάνωση και καταγραφή επιδημιολογικής πληροφορίας σε όλους τους τομείς της
δημόσιας υγείας.
2. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνων για την υγεία του πληθυσμού και μοντέλων
πρόβλεψης νοσηρότητας και θνησιμότητας.
3. Διενέργεια συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων.
4. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ερευνητική μεθοδολογία, στη συστηματική ανασκόπηση και μεταανάλυση και στη χρήση του λογισμικού STATA 14.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου (PhD) στην Επιδημιολογία ή στη Βιοστατιστική ή στη Γενετική
Επιδημιολογία, ή στην Περιβαλλοντική υγεία ή στη Βιομετεωρολογία ή σε άλλο συναφές αντικείμενο.
2. Να έχουν γνωστικό υπόβαθρο στις Επιστήμες Υγείας ή στα Μαθηματικά ή στη Φυσική ή σε άλλες συναφείς
επιστήμες.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Μεταδιδακτορική εργασία σε ακαδημαϊκό ίδρυμα στον χώρο των συστηματικών ανασκοπήσεων.
2. Εμπειρία στη χρήση και στον προγραμματισμό του στατιστικού πακέτου STATA.
3. Εμπειρία σε επιδημιολογικές μελέτες και στην ανάλυση επιδημιολογικών δεδομένων.
4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (προφορική και γραπτή)
5. Ικανότητα συνεργασίας με τοπικές ή/και διεθνείς ερευνητικές ομάδες.
Οι αιτητές δεν χρειάζεται να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 18 μηνών. Οι εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου θα
καλύπτονται από τις μηνιαίες απολαβές του υποψηφίου. Το κόστος εργοδότησης ανέρχεται στα €18,36 ανά ώρα (από
ου
αυτό το ποσό αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου). Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13 μισθού
ούτε παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η θέση είναι διαθέσιμη από την 1/6/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 19.5.2017 τα ακόλουθα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Βιογραφικό σημείωμα (να περιλαμβάνεται αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση επικοινωνίας).
3. Αντίγραφα πτυχίων και διδακτορικών διπλωμάτων.
4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε PDF ή Word Format στο email med@ucy.ac.cy το αργότερο
μέχρι την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017 και ώρα 2.00 μ.μ. με την ένδειξη “Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για Ιατρική
Σχολή”.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον υπεύθυνο του ερευνητικού
προγράμματος επίκουρο καθηγητή Γεώργιο Νικολόπουλο, τηλ. 22895223 ή email: nikolopoulos.georgios@ucy.ac.cy.
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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), τους προκαταρκτικούς καταλόγους των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν
να προκύψουν σε Ιατρικούς Λειτουργούς, 1ης Τάξης, στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, 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 22605481, όχι αργότερα από τις 19 Μαΐου 2017. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22605512).
Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης με ειδικότητα στην Παιδιατρική και με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστον
2 χρόνων, στην ΠΑΙΔΟΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, από αναγνωρισμένα Κέντρα (Κλ. Α11(4η βαθμίδα))
Ονοματεπώνυμο

A/A
1

Κωνσταντίνα Καπετάνιου

Μόρια
1,25

Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης με ειδικότητα στην Παιδιατρική και με ειδική εκπαίδευση ή έμμισθη εργασία τουλάχιστον
2 χρόνων, στην ΠΑΙΔΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ, από αναγνωρισμένα Κέντρα (Κλ. Α11(4η βαθμίδα))
Ονοματεπώνυμο

A/A
1

Ανδρέας Κυριάκου

Μόρια
0,50
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 11.3.2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας
(Κλ. Α15(i)) (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής), Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34(4)
των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης, κατά
σειρά κατάταξης των υποψηφίων, που διεξήχθη στις 11 Μαρτίου 2017, (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4530 και ημερ. 6.5.2011).
Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφάλισαν συνολική βαθμολογία ίση
ή μεγαλύτερη από 50%. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, νοουμένου ότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και λοιπές
προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα κληθούν σε προφορική εξέταση
ενώπιον της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Α/Α

Αριθμός
Υποψηφίου

Συνολική
Βαθμολογία

Α/Α

Αριθμός
Υποψηφίου

Συνολική
Βαθμολογία

1
2
3

65
54
35

66,00
64,00
63,50

9
10
11

42
51
68

48,50
47,00
47,00

4
5
6
7
8

31
36
7
46
55

59,50
57,00
55,50
54,50
53,50

12
13
14
15
16

10
28
61
63
9

42,50
37,00
37,00
32,50
7,50

____________________________________________________________________________________________________________
Tυπώθηκε στο Tυπογραφείο της Kυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo
Aντίτυπα της Eπίσημης Eφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

