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Αριθμός 764
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης στις ακόλουθες κλινικές, οι
οποίες έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος ως κατάλληλες για εξειδίκευση ιατρών, με σκοπό την
απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία και στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών (Παράρτημα Ι) ως
ακολούθως:
(α) Μέχρι 6 θέσεις εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία (στο σύνολο), που αφορούν στην Κλινική Εντατικής
Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (πλήρης αναγνώριση εξειδίκευσης διάρκειας δύο ετών) και στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού (μερική αναγνώριση εξειδίκευσης για το πρώτο
έτος και το δεύτερο έτος εξειδίκευσης θα πραγματοποιείται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας), και
(β) μέχρι 4 θέσεις εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών, στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του
Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ (πλήρης αναγνώριση εξειδίκευσης διάρκειας δύο ετών).
ου
Το επίδομα της θέσης θα ακολουθεί το ύψος των απολαβών του 5 έτους των ειδικευόμενων ιατρών (το οποίο θα
ισχύει τη δεδομένη περίοδο της εκπαίδευσης).
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το Υπουργείο Υγείας από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου 2017. Η
ημερομηνία πραγματοποίησης των συνεντεύξεων θα κοινοποιηθεί σε μετέπειτα στάδιο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στις συνεντεύξεις
(α) Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέντευξη για την Εντατική Θεραπεία έχουν κάτοχοι τίτλων των ειδικοτήτων
Παθολογίας, Χειρουργικής, Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας μέχρι και την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής αιτήσεων.
(β) Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέντευξη για την Εντατική Νοσηλεία Νεογνών έχουν κάτοχοι τίτλου Παιδιατρικής
μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της υποβολής αιτήσεων.
(γ) Διευκρινίζεται ότι στις συνεντεύξεις που θα ακολουθήσουν δεν θα κληθούν άτομα που δεν θα έχουν καταθέσει
προηγουμένως τα πιο κάτω:
i.
Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους με αναγνώριση των Ελληνικών Αρχών Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α),
ii.
την εγγραφή τους στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου,
iii.
τίτλο αναγνώρισης ειδικότητας από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου μέχρι και την ημερομηνία
πραγματοποίησης των συνεντεύξεων.
3. Επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων
(α) Με τη λήξη της προθεσμίας, το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει με την πραγματοποίηση συνεντεύξεων, οι
οποίες θα γίνονται από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου Υγείας. Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων
θα ετοιμαστεί κατάλογος αναμονής υποψηφίων, ο οποίος θα ισχύει με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων μέχρι
και τις 31/12/2018. Η Επιτροπή Επιλογής αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για
τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν.
(β) Για την αξιολόγηση των υποψηφίων καθορίζεται Επιτροπή Επιλογής από το Υπουργείο Υγείας ξεχωριστά για
κάθε εξειδίκευση, σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.
(γ) Τονίζεται ότι, ο διορισμός των κατάλληλων υποψηφίων δεν παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα/ πλεονέκτημα για
τυχόν μελλοντικό διορισμό τους σε οποιαδήποτε μόνιμη ή έκτακτη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή για
απασχόλησή τους με οποιοδήποτε άλλο καθεστώς στη Δημόσια Υπηρεσία.
4. Γενικά
(α) Αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με τα αντίγραφα τα οποία αναφέρονται στο σχετικό έντυπο αίτησης, καθώς
επίσης και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Το έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
ος
Υγείας (www.moh.gov.cy) και στο Υπουργείο Υγείας (3 όροφος, κα Έλενα Χρυσοστόμου).
(β) Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής ή δεν θα παραληφθούν έγκαιρα
(22/12/2017) δεν θα γίνουν αποδεκτές.
(γ) Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση «Υπουργείο Υγείας,
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία» ή να παραδοθούν διά χειρός στην κα Έλενα Χρυσοστόμου,
ος
Υπουργείο Υγείας, 3 όροφος.
(δ) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Υγείας (τηλ. 00357
22605418/388, ηλ. ταχ: echrysostomou@moh.gov.cy και dsiekkeri@moh.gov.cy) ή να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πίνακας Αναγνωρισμένων Κλινικών για σκοπούς Εξειδίκευσης
Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εντατική Θεραπεία

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ειδικότητα Παθολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Καρδιολογίας ή
ΠνευμονολογίαςΦυματιολογίας

Πλήρης Εξειδίκευση
(2 έτη)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

2 έτη

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εντατική Θεραπεία

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ειδικότητα Παθολογίας ή
Χειρουργικής ή
Αναισθησιολογίας ή
Καρδιολογίας ή
ΠνευμονολογίαςΦυματιολογίας

Μερική Εξειδίκευση
(1 έτος)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

2 έτη

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Εντατική Νοσηλεία
Νεογνών

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ειδικότητα Παιδιατρικής

Πλήρης Εξειδίκευση
(2 έτη)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
2 έτη

Αριθμός 765
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ
Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρονται για αγορά υπηρεσιών Θεραπευτών μέσω Τέχνης για προγράμματα που
πιθανόν να οργανωθούν στους τομείς της Εικαστικής Θεραπείας, Δραματοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας και
Χοροθεραπείας σε διάφορες Δομές / Μονάδες των Υπηρεσιών (Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας, Κέντρα Ημέρας,
Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Μονάδες Ουσιοεξαρτήσεων), εντός του 2018. Τα προγράμματα θα είναι κατά
κανόνα ομαδικά, θα αμείβονται με €22 την ώρα και θα διαρκέσουν ένα (1) έτος (2018).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική επιστολή με βιογραφικό και αντίγραφα των σχετικών πτυχίων /
διπλωμάτων, μαζί με βεβαιώσεις ότι τα προσόντα αυτά επαρκούν για άσκηση του επαγγέλματος στη χώρα σπουδών. Οι
αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 18/12/2017 στη Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας,
Νοσοκομείο Αθαλάσσας, 1452 Λευκωσία, υπόψιν κας Χρύσως Γεωργίου, Διοικητικού Λειτουργού.
Για περισσότερες πληροφορίες: Χρύσω Γεωργίου, τηλ. 22402103, Χριστιάνα Ταλιαδώρου, τηλ. 22402102
Καθήκοντα:
1. Οργάνωση και λειτουργία ομαδικών προγραμμάτων στον αντίστοιχο κλάδο με βάση τις γενικότερες αρχές
δεοντολογίας που διέπουν τα θεραπευτικά επαγγέλματα.
2. Τακτική ενημέρωση του προσωπικού της αντίστοιχης υπηρεσίας / μονάδας σε ότι αφορά το πρόγραμμα και τη
συμμετοχή και συμπεριφορά των μελών της ομάδας.
Απαραίτητα προσόντα:
Α. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Εικαστική Θεραπεία ή Δραματοθεραπεία, ή Μουσικοθεραπεία ή Χοροθεραπεία.
Β. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής.
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Αριθμός 766
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από μέρους πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και των μελών που
υπηρετούν στην Αστυνομία, για την πλήρωση τριών εξειδικευμένων θέσεων πρώτου διορισμού, στην Ειδικότητα
Μηχανικών Πτητικών Μέσων, στη συνδυασμένη θέση Λοχία (Κλίμακα Α8), Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9), Ανώτερου
Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α10) και Αστυνόμου Β΄ (Κλίμακα Α12(ii)).
Ο μισθός των θέσεων είναι Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962,
25.839, 26.716, 27.593, Α9 €22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576, 27.651, 28.726, 29.801, 30.876, Α10 €25.112,
26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720, Α12(ΙΙ) €32.947,34.487, 36.027, 37.567, 39.107,
40.647, 42.187, 43.727, 45,267, 46.807 (Συνδυασμένες Θέσεις). Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών
που θα διοριστούν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών
Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. 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 (Αρ. 2) του 2014.
Σημειώνεται ότι, τυγχάνει εφαρμογής η ισχύουσα μείωση κλιμάκων εισδοχής των υπαλλήλων που διορίζονται μετά
την 1/1/2012, όπως αυτή προβλέπεται στον εκάστοτε εν ισχύει Κρατικό Προϋπολογισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του
περί Προϋπολογισμού του 2017, Νόμου 47(II) του 2016, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ο ετήσιος βασικός μισθός
θα ανέρχεται στα €16.151. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στον υπό αναφορά μισθό, ο
εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται
στον περί Προϋπολογισμό του 2017, Νόμο 47(II) του 2016.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:
1. Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διοριστήκαν πριν την 1/1/2012, είτε διορίστηκαν μετά την
01/01/2012 και υπηρέτησαν συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής και διορίζονται
οι προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό.
2.
Έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού (εκτός της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) ο οποίος
απασχολήθηκε συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής και διορίζεται σε θέση χωρίς
να έχει μεσολαβήσει διακοπή μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού και της απασχόλησης σε έκτακτη βάση ή με
σύμβαση.
3. Έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι όρο απασχόλησης και έχει
ήδη απασχοληθεί συνολικά εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής.
4. Εκπαιδευτικών που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν με σύμβαση ή ως αντικαταστάτες στο Υπουργείο
η
Παιδείας και Πολιτισμού κατά την 1 Ιανουαρίου 2012 ή προγενέστερης ημερομηνίας.
5. Τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει
διακοπή της απασχόλησης, και
6. Μόνιμου υπαλλήλου νομικού πρόσωπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στην κρατική
υπηρεσία, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και, είτε έχει διοριστεί πριν την 1/1/2012 στο
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά
για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 17Α, εδάφιο (1) του περί Αστυνομίας Νόμου (N. 73(I)/2004) όπως
τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, η προκήρυξη αφορά διορισμό εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας στη συνδυασμένη
θέση Λοχία (Κλίμακα Α8), Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9), Ανώτερου Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α10), Αστυνόμου Β΄ (Κλίμακα
Α12(ii)), όπως αυτή προβλέπεται στον εκάστοτε σε ισχύ κρατικό προϋπολογισμό, προσώπου το οποίο κατέχει
αναγνωρισμένο με βάση την κειμένη νομοθεσία πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή άλλο ισοδύναμο προσόν συναφές
προς τα καθήκοντα της συνδυασμένης θέσης, όπως αυτά καθορίζονται κατά την προκήρυξη της:
Νοείται ότι:
(α) Ο διορισμός προσώπου που είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλλου ισοδύναμου
προσόντος, περιλαμβανομένης σε ισχύ επαγγελματικής άδειας χειριστή, ηλεκτρολόγου, μηχανικού ή
ηλεκτρονικού πτητικών μέσων, ανάλογα με την περίπτωση, διενεργείται στο βαθμό του Λοχία,
(β) στις περιπτώσεις ειδικοτήτων, ο διορισμός προσώπου που είναι κατάλληλο και κατέχει αναγνωρισμένο με
βάση την κειμένη νομοθεσία δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τριετούς μεταλυκειακού κύκλου
σπουδών, διενεργείται στο βαθμό του Αστυφύλακα,
(γ) σε περίπτωση που μέλος της Αστυνομίας που φέρει το βαθμό του Λοχία ή ανώτερο βαθμό διορίζεται ως
εξειδικευμένο μέλος της Αστυνομίας σε συνδυασμένη θέση, εντάσσεται στο βαθμό της συνδυασμένης θέσης
που αντιστοιχεί στο βαθμό που κατείχε πριν το διορισμό του ως εξειδικευμένο μέλος της Αστυνομίας και
(δ) στις περιπτώσεις των ειδικοτήτων χειριστών πτητικών μέσων, μηχανικών πτητικών μέσων, ηλεκτρονικών
μηχανικών πτητικών μέσων, κυβερνητών αστυνομικών ακάτων, ηλεκτρολόγων αστυνομικών ακάτων,
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ηλεκτρονικών αστυνομικών ακάτων, μηχανολόγων μηχανικών αστυνομικών ακάτων, οι υποψήφιοι για
ο
διορισμό πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό (40 ) έτος της ηλικίας τους:
Νοείται περαιτέρω ότι έγκυρη και σε ισχύ επαγγελματική άδεια χειριστή, μηχανικού, ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού
πτητικών μέσων θεωρείται μόνον η άδεια που έχει νόμιμα εκδοθεί ή ανανεωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής
αεροπορίας της χώρας έκδοσης, εφόσον η εν λόγω χώρα είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας
και η εν λόγω άδεια τυγχάνει αναγνώρισης από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 17Α, εδάφιο (2), παράγραφος (β) του ιδίου Νόμου, ο Αρχηγός, ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας, προβαίνει σε προκήρυξη των θέσεων με δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην
οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα προσόντα, οι προϋποθέσεις διορισμού και τα καθήκοντα της θέσης, καθώς και η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής, που διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας με την έγκριση του Υπουργού
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του πιο πάνω άρθρου, αφού αξιολογήσει τις
αιτήσεις που υποβάλλονται, καλεί τους υποψηφίους που ικανοποιούν τα απαιτούμενα στην προκήρυξη προσόντα, σε
προφορική ή/και γραπτή εξέταση σε θέματα συναφή με τα καθήκοντα των θέσεων. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα
γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998
έως 2008. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα διοριστούν στις τάξεις της Αστυνομίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του
άρθρου 17Α, του περί Αστυνομίας Νόμου και δυνατόν να κληθούν να υπογράψουν δέσμευση με ένα ή περισσότερους
αξιόχρεους εγγυητές ότι σε περίπτωση υποβολής παραίτησης πριν από την πάροδο τριών τουλάχιστον ετών από την
ημερομηνία διορισμού τους, θα καταβάλουν στην Αστυνομία οποιαδήποτε ποσά δαπανηθούν για την εκπαίδευσή τους
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, ή και οποιαδήποτε άλλα έξοδα επωμισθεί η Αστυνομία λόγω της πρόσληψής
τους.
Η ανέλιξη αυτών που θα προσληφθούν, προβλέπεται από τους περί Αστυνομίας (Προαγωγές Εξειδικευμένων
Μελών) Κανονισμούς του 2006 (Κ.Δ.Π. 191/2006).
Αυτοί που θα επιλεγούν για πρόσληψη θα υποβληθούν σε ιατρικές και άλλες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η καλή
κατάσταση της υγείας τους, η άρτια σωματική διάπλασή τους και η σωματική και πνευματική τους καταλληλότητα για να
εκτελούν τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολούνται μετά την πρόσληψή τους, σύμφωνα με τους Καν. 4(1)(δ) και 4(3)
των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.
Τα καθήκοντα των θέσεων συνεπάγονται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, σε οποιοδήποτε μέρος
Α
της Δημοκρατίας ή ακόμα και στο εξωτερικό σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 24(3) του περί Αστυνομίας Νόμου
(Ν. 73(1)/2004), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας αυτοί που θα διοριστούν δυνατόν να τύχουν μιας ή και περισσότερων ειδικών
εκπαιδεύσεων και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους. Σε τέτοια περίπτωση
πιθανόν να κληθούν σε εξέταση/εις, σύμφωνα με το άρθρο 51 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου 1/90.
Οι διορισμοί θα ισχύουν από την ημερομηνία που δίδεται η νενομισμένη διαβεβαίωση από τα πρόσωπα που θα
διορισθούν και θα είναι για αρχική περίοδο τριών χρόνων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τελούν υπό δοκιμασία,
σύμφωνα με τον Καν. 8 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι
σήμερα.
1.
Καθήκοντα και Ευθύνες:
(1)

Επιλαμβάνεται απευθείας επί των πτητικών μέσων της Αστυνομίας όλων των προληπτικών και διορθωτικών
εργασιών. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν όλες τις επαναλαμβανόμενες επιθεωρήσεις ρουτίνας, όπως έχουν
καθοριστεί από τον κατασκευαστή του κάθε τύπου πτητικού μέσου και που αποσκοπoύν στην διατήρηση του
βαθμού ασφάλειας και της αεροπορικής ετοιμότητας των πτητικών μέσω στον ύψιστο βαθμό και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Πιστοποιητικών Πολιτικής Αεροπορίας E.A.S.A (European Aviation Safety Agency), και F.A.A.
(Federal Aviation Administration) Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

(2)

Είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση επί των πτητικών μέσων όλων των αναλώσιμων εξαρτημάτων, τη
διατήρηση των αποθεμάτων σε ανταλλακτικά στα καθορισμένα ύψη, την εγκατάσταση επί των πτητικών μέσων
του εξειδικευμένου εξοπλισμού επιχειρήσεων και την επιτόπου επιδιόρθωση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων.

(3) Εκτελεί όλες τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις των πτητικών μέσων και προβαίνει τόσο σε διορθωτικές
φύσεως εργασίας όσο και στη συντήρησής τους.
(4)

Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, μπορεί να του ανατεθούν καθήκοντα που να περιλαμβάνουν την
επιδιόρθωση εξαρτημάτων, την επιδιόρθωση μηχανικών συγκροτημάτων που αφαιρούνται από τα πτητικά
μέσα, επιδιορθώσεις αεροναυτικών εξαρτημάτων/συγκροτημάτων ελέγχου και πτήσης κτλ, τον εργαστηριακό
έλεγχο εξαρτημάτων, την επιθεώρηση και τον έλεγχο της κατάσταση συγκροτημάτων εξαρτημάτων σε
περιπτώσεις που γίνεται υπέρβαση των δυνατοτήτων των πτητικών μέσων, όπως π.χ. πολύ δυνατές
προσγειώσεις υπερφόρτωση μηχανών κτλ.

(5)

Τηρεί και υπογράφει όλα τα έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία, τη συντήρηση, την αεροπορική ετοιμότητα και
γενικά την επιχειρησιακή κατάσταση των πτητικών μέσων της Αστυνομίας.

(6)

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Αρχηγό Αστυνομίας.
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Απαιτούμενα Προσόντα
(1) Κάτοχος επαγγελματικής άδειας μηχανικού ελικοπτέρων σε ισχύ, στην κατηγορία Β1.3 (Στροβιλοκινητήρες
ελικοπτέρων) η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των κανονισμών των Αρχών του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας E.A.S.A.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(3) Ικανότητα να εποπτεύει, εκπαιδεύσει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(5) Άρτια σωματική και πνευματική κατάσταση, αρτιμέλεια και καλή κατάσταση της υγείας.
(6) Ηλικίας μέχρι 40 χρονών κατά την υποβολή της αίτησης.
(7) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές όχι όμως για
λόγους υγείας. Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία
θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
(8) Οποιεσδήποτε εξειδικευμένες ειδικότητες (Type Ratings) στα ελικόπτερα Βell412 ή/και στα ελικόπτερα AW139
θα αποτελούν πλεονέκτημα.
(9) Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα του και, αν έχει προϋπηρεσία στο
Στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Κυβερνητική θέση ή
θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίου ή σε οποιαδήποτε Αστυνομία, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις
ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας ήταν καλής διαγωγής.
(10) Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την δημόσια υπηρεσία
της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.
(11) Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή του
εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό του στην Αστυνομία και αν οποιοσδήποτε
υποψήφιος στην αίτηση του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό, προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή
δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης
θα απολύεται από την Αστυνομία.
3.
Υποβολή Αιτήσεων
(1)
Οι Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Αστ. 80 και να παραδίδονται στο Αρχηγείο Αστυνομίας
(Γραφείο Προσλήψεων, Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου) ή στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις
α
Επαρχιών όχι αργότερα από την 22 Δεκεμβρίου 2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από η ώρα 07.00 μέχρι
15.00.
(2)
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα σχετικά έντυπα αιτήσεων από το Αρχηγείο Αστυνομίας
(Γραφείο Προσλήψεων, Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου), τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις
Επαρχιών, ή από το Διαδίκτυο στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.police.gov.cy.
(3)
Οι αιτητές πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αιτήσεως με όλα τα στοιχεία που ζητούνται και οι
αιτήσεις να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών,
επαγγελματικών και οποιωνδήποτε άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται για τις θέσεις για τις
οποίες υποβάλλεται η αίτηση, περιλαμβανομένου μεταξύ άλλων (ι) Αναλυτικού καταλόγου μαθημάτων και
βαθμολογίας (Transcript) των ακαδημαϊκών προσόντων και (ιι) Βεβαιώσεων/ πιστοποιητικών που να
αποδεικνύουν την προηγούμενη πείρα εκεί που απαιτείται. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν
ζητηθούν). Όλα τα ακαδημαϊκά προσόντα, θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του
Πτυχίου ή Διπλώματός τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), εκεί
και όπου χρειάζεται.
(4)
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων, θα κληθούν σε προφορική εξέταση
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου (Ν. 73(Ι)/2004) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα
και του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, (Ν. 6(Ι)/1998) όπως
τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
(5)
Τα απαιτούμενα διπλώματα, τίτλοι ή πιστοποιητικά ή άλλα προσόντα θα ληφθούν υπόψη και θα
α
αξιολογηθούν εάν εξασφαλισθούν και υποβληθούν μέχρι την 22 Δεκεμβρίου 2017 που είναι η τελευταία
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
(6)
Αιτήσεις από μέρους δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που
καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Αρχηγείο Αστυνομίας (Γραφείο Προσλήψεων) στην Αστυνομική
Ακαδημία Κύπρου, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.
Αιτήσεις από μέρους μελών της Αστυνομίας θα πρέπει να υποβληθούν μέσω των Αστυνομικών
Διευθυντών/Διοικητών τους.
(7)
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη.
2.
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Αριθμός 767
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992, ενώ μέσα από αυτή τη σύντομη
αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξης, κατέκτησε τη διεθνή καταξίωση και σήμερα βρίσκεται στα 52 καλύτερα νέα
Πανεπιστήμια του κόσμου και ανάμεσα στα 351-400 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times New Higher Education
Rankings).
Αυτή η μεγάλη διάκριση είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης στην αριστεία και στη συνεχή εξέλιξη. Κατάφερε να
ξεχωρίζει και να βραβεύεται στο ιδιαίτερα απαιτητικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας, ανοίγοντας νέους επιστημονικούς
δρόμους.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο. Γι’ αυτό και θέλει να έχει μαζί του, τους καλύτερους.
Στην κατεύθυνση αυτή τα προγράμματα σπουδών του βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και η πρόσληψη ακαδημαϊκών
μελών υψηλού επιπέδου θα συμβάλουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό και προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η
περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας στην οποία το νέο ακαδημαϊκό προσωπικό αναμένεται να διαδραματίσει
ουσιαστικό ρόλο.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή στην ειδικότητα «Υπολογιστική
Γονιδιωματική και Συνθετική Βιολογία».
«Υπολογιστική Γονιδιωματική και Συνθετική Βιολογία».
Σχετικές περιοχές έρευνας περιλαμβάνουν (α) την ανάπτυξη/εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης μεγάλων όγκων
δεδομένων, βάσεων δεδομένων και αλγορίθμων στη μοριακή βιολογία, (β) την οργανισμική φυλογένεση και συγκριτική
γονιδιωματική, και (γ) τη μελέτη της δομής, λειτουργίας και εξέλιξης γονιδιωμάτων.
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:
http://www.ucy.ac.cy/hr/el/recruitmentsupportoffcacadresearch/20-gr-articles/recruitment-support-offc-acad-research/55guidesproceduresacadmpersn
Tα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τη βαθμίδα, αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά
ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση
της Ελληνικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου, ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του
προσληφθέντα, καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών,
λόγω του ότι η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Eλληνική. Σημειώνεται ότι το κάθε
Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), µε βάση την ισχύουσα
Νομοθεσία ανέρχονται σε:
Καθηγητής
(Κλίμακα Α15-Α16)
€70.106,27 - €91.128,05
Μισθοδοτική τοποθέτηση μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού που εκλέγονται στις θέσεις του Επίκουρου Καθηγητή,
Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή.
Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμορφούμενο με τον «Περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών
Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής
Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», Ν. 73(Ι)/2014, ο οποίος τέθηκε σε
ισχύ από τις 20/6/2014, υποχρεούται να τοποθετεί μισθοδοτικά τους νεοεκλεγέντες με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου
4Α(1) ως ακολούθως:
«Διοριζόμενος, ο οποίος δεν απασχολείται στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και ο οποίος διορίζεται σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής
με τον ίδιο τίτλο και τους ίδιους μισθοδοτικούς όρους στην οποία υπηρετεί και εργοδοτούμενος της κρατικής υπηρεσίας ή
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, η μισθοδοσία του οποίου παραμένει κατ΄ εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Νόμου, χαμηλότερη από την αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας ή από τον πάγιο μισθό
της θέσης διορισμού ή προαγωγής του, θα λαμβάνει, κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου, τη χαμηλότερη
αυτή μισθοδοσία. Νοείται ότι … »
Με βάση τα πιο πάνω, υποψήφιος για διεκδίκηση ακαδημαϊκής θέσης, ο οποίος δεν απασχολείται στην Κρατική
Υπηρεσία ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εκλέγεται/διορίζεται στην θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή
Καθηγητή ή Καθηγητή, σύμφωνα με το Άρθρο 4Α(1) του Νόμου Ν.73(Ι)/2014, θα λάβει τη χαμηλότερη μισθοδοσία
υφιστάμενου Ακαδημαϊκού ο οποίος έχει πρόσφατα ανελιχθεί στη θέση Επίκουρου Καθηγητή, ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή
Καθηγητή.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Πέμπτη, 1η Μαρτίου 2018. Οι αιτήσεις πρέπει
να περιλαμβάνουν δύο (2) αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή (USB sticks) – σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή
Word – των ακόλουθων:
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Επιστολή στην οποία θα αναφέρονται: Το Τμήμα, η βαθμίδα, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται, καθώς
και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
II.
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
III.
Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών
σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις).
IV.
Κατάλογο δημοσιεύσεων.
V.
Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων.
VI.
Aντίγραφα τίτλων σπουδών θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται στο ψηφιακό μέσο.
VII.
Oι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν
εμπιστευτικές συστατικές, σε μορφή PDF, από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση απευθείας στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, στη διεύθυνση references@ucy.ac.cy Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των Καθηγητών αυτών θα
πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (Πέμπτη,
1η Μαρτίου 2018).
Το Βιογραφικό Σημείωμα και η ανασκόπηση του ερευνητικού έργου πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική.
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, στοιχεία και συστατικές επιστολές που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και θα πρέπει
να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν είναι αποδεκτές.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην:
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Πανεπιστημιούπολη,
Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,
Τ.Θ. 20537,
1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,
τηλ.: 22894158/4155,
το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 1η Μαρτίου 2018 και ώρα 2.00 μ.μ. ή να σταλούν ταχυδρομικά σε φάκελο, ο οποίος θα
φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 1η Μαρτίου 2018. Αιτήσεις που θ’ αποσταλούν
ταχυδρομικά θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, νοουμένου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το
αργότερο μέχρι τις 8 Μαρτίου 2018 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου μέχρι 1η Μαρτίου 2018), με αποκλειστική ευθύνη
για τούτο του/της αιτητή/τριας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
(00357 22894158/4155) ή στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών (00357 22892880/2894).
I.

Αριθμός 768
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΙΔΑΛΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ/ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
H Σχολική Εφορεία Ιδαλίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενής θέσης Σχολικού Βοηθού/Συνοδού για
παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από τη Δευτέρα, 4/12/2017 για εξασφάλιση της
σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 6/12/2017 στα Γραφεία της Σχολικής
Εφορείας Ιδαλίου, Ευάγγελου Φλωράκη 1, 2550 Δάλι, τηλέφωνο επικοινωνίας 22441164.

Αριθμός 769
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΓΕΡΙΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΛΗΤΗΡΑ
ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΑΣΗ
Η Σχολική Εφορεία Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Κλητήρα για Μερική
Απασχόληση στα σχολεία της Περιφέρειας Γερίου. Ωράριο εργασίας 4 ώρες ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή,
με 10μηνο Συμβόλαιο (Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο).
Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Σχολικής
Εφορίας Γερίου, Ελευθερίας 16, 2200 Γέρι, τηλ. 22467332. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική
Εφορεία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 7/12/2017 και ώρα 14.00.
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Αριθμός 770
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 οριστικούς 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.
Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Ουρολογίας)
2ος Συμπληρωματικός Οριστικός Κατάλογος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

A/A

1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΜΟΡΙΑ
0,00

Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Ενδοκρινολογίας)
1ος Συμπληρωματικός Οριστικός Κατάλογος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

A/A
1 ΜΑΡΙΑΝ ΣΧΟΙΝΗ

ΜΟΡΙΑ
0,00

Αριθμός 771
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
ης
να προκύψουν σε Ιατρικούς Λειτουργούς, 1 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 τις Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω του
Τηλεομοιότυπου 22605481, όχι αργότερα από τις 15 Δεκεμβρίου 2017. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22605512).
Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Αναισθησιολογίας)
3ος Συμπληρωματικός Προκαταρκτικός Κατάλογος
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

A/A

ΜΟΡΙΑ

1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΑΚΗΣ

3,50

2

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΙΟΣΗ

2,00

3

ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΣΕΒΙΟΥ

0,00

Αριθμός 772
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 15 Δεκεμβρίου 2017. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22605512).
Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Καρδιολογίας)
4ος Συμπληρωματικός Προκαταρκτικός Κατάλογος
A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΡΙΑ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

3,00

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

0,00

975
Αριθμός 773
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Δημοσίων Έργων) 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 την πλήρωση δυο θέσεων Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλ. Α9) για απασχόληση καθορισμένης διάρκειας στο Τμήμα
Δημοσίων Έργων, για κάλυψη ανάγκης προσωρινής φύσεως.
Α/Α

Α.Δ.Τ.

Μονάδες

1.

942024

1,17

2.

1023018

1,08

3.

ΑΕ681695

1

4.

969273

0

5.

963316

0

6.

988126

0
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Aντίτυπα της Eπίσημης Eφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

