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Ο κ. Αριστόδημος Κοιλάνης, μόνιμος Αποθηκάριος, Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Υπουργείο
Οικονομικών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Μαΐου 2018.
(Π.Φ. 26324)
Η κ. Χρυστάλλα Χατζηκωστή, μόνιμος Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 30 Απριλίου 2018.
(Π.Φ. 18384)
Η κ. Κυριακή Αρμινιώτου, μόνιμος Πρώτος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 2 Μαΐου 2018.
(Π.Φ. 18534)
Η κ. Ανδρούλα Σταύρου, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Μαΐου 2018.
(Π.Φ. 24355)
Ο κ. Γεώργιος Α. Γεωργόπουλος, μόνιμος Επιθεωρητής Αερολιμένα, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, αφυπηρέτησε
από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3)
του 2017, από την 1η Μαΐου 2018.
(Π.Φ. 24420)
Ο κ. Χρίστος Τρύφωνος, μόνιμος Πρώτος Τεχνικός Μηχανικός, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών,
αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του
1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Μαΐου 2018.
(Π.Φ. 17862)
Η κ. Σοφία Αναστασιάδου, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο
Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων
του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Μαΐου 2018.
(Π.Φ. 17253)
Aριθμός 341
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ενεργώντας δυνάμει των άρθρων 79(1), (6), (8) και 84 των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, επέβαλε στον κ. Βασκέν Σιαχπεντεριάν, μόνιμο Ιατρικό Λειτουργό,
1ης Τάξης (Ωτορινολαρυγγολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, την πειθαρχική ποινή της
αναγκαστικής αφυπηρέτησης από τη δημόσια υπηρεσία, από τις 20 Απριλίου 2018, ως αποτέλεσμα πειθαρχικής
καταδίκης.
(Π.Φ. 33511)

Αριθμός 342
ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιθεωρητή Ειδικών
Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την Ειδική Εκπαίδευση, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (θέση προαγωγής).
(ΙΙ)
Οι μισθοδοτικές κλίμακες της θέσης είναι Α12: €32947, 34487, 36027, 37567, 39107, 40647, 42187, 43727 και Α13 :
€39013, 40553, 42093, 43633, 45173, 46713, 48253, 49793, 51333 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Σημειώνεται ότι
αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα προαχθεί 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 της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα
γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της 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.
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα έχουν ως εξής:
2.
Καθήκοντα και Ευθύνες
Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:(1) (α) Aναλαμβάνει την επιθεώρηση και καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού σχολείων δημοτικής
εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικότητάς του και συνεργάζεται με το διευθυντή και τον οικείο επιθεωρητή
για ειδικότερα θέματα που αφορούν το σχολείο.
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(β)

Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων
για το διδακτικό προσωπικό.
(2) Αναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη
προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις κτλ.
(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
3.
Απαιτούμενα Προσόντα
(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Παιδαγωγικά ή σε
συναφές θέμα,
και
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιαδήποτε ειδικότητα της Ειδικής
Εκπαίδευσης˙ ή
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σχετικό με την Ειδική
Εκπαίδευση,
ή
(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιαδήποτε ειδικότητα της Ειδικής Εκπαίδευσης
(συμπεριλαμβανομένης της Ψυχολογίας και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας),
και
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε δεύτερη ειδικότητα της Ειδικής Εκπαίδευσης ή
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σχετικό με την Ειδική
Εκπαίδευση ή στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Παιδαγωγικά ή σε συναφές θέμα.
(2) Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία τριών ετών στη θέση Διευθυντή Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης.
(3) Εξαίρετη υπηρεσία με βάση τις δύο τελευταίες υπηρεσιακές εκθέσεις.
(4) Ενημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του, τα προβλήματα και τις τάσεις της Δημοτικής
Εκπαίδευσης στην Κύπρο και σε άλλες χώρες.
(5) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
Σημ.: Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της δημοτικής εκπαίδευσης.
4. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε
ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 11 μέχρι 29 Μαΐου 2018,
ημέρα Τρίτη, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ.
(15.21.003.002.002.012)

Αριθμός 343
ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή Παιδαγωγικού
(ιι)
Ινστιτούτου, για τα Αγγλικά (θέση προαγωγής). Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α11 : €29684, €30885, €32086,
€33287, €34488, €35689, €36890, €38091, €39292, €40493, €41694. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία
αυτών που θα προαχθούν 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 της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών
και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον
Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα
προσόντα έχουν ως εξής:
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Με βάση τη γενική πολιτική του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τους ειδικούς στόχους:
1. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους Τομέων για την οργάνωση και διεκπεραίωση δραστηριοτήτων στο θέμα
της ειδικότητάς του.
2. Συντάσσει και εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα στο θέμα της ειδικότητάς του και συμμετέχει στο έργο της
σύνταξης και εισαγωγής άλλων προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Εκτελεί διδακτικά ή άλλα καθήκοντα στο θέμα της ειδικότητάς του καθώς και σε τομείς δραστηριοτήτων του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για τους οποίους κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα.
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4. Αναλαμβάνει ο ίδιος αλλά και ενθαρρύνει τα μέλη της ειδικότητας να διερευνήσουν πλευρές που θεωρούν
σημαντικές για την προώθηση των μαθημάτων της ειδικότητας.
5. Αναλαμβάνει μελέτες καθώς επίσης το συντονισμό ή/και προγραμματισμό του θέματος της ειδικότητάς του.
6. Παρακολουθεί τη βιβλιογραφία στον τομέα του και εισηγείται στον Υπεύθυνο Τεκμηρίωσης την αγορά βιβλίων
και περιοδικών και ταυτόχρονα βοηθά στην τεκμηρίωση.
7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.
Σημ.: Θα ακολουθείται το ωράριο εργασίας και το εορτολόγιο της δημόσιας υπηρεσίας. Η φύση των
καθηκόντων συνεπάγεται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας, η συνολική όμως
εβδομαδιαία απασχόληση δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας.
Απαιτούμενα Προσόντα:
1.
α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάσκει και να
συντονίζει, και
β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα συναφές με την ειδικότητά του ή στα Παιδαγωγικά, μετά από
σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.
2. Αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία 8 τουλάχιστον ετών.
3. Ακεραιότητα του χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
4. Ενημερότητα πάνω στις νέες τάσεις στη διδασκαλία του θέματος της ειδικότητας και στα γενικότερα προβλήματα
της εκπαίδευσης.
5. Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση μιας από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Σημ.: 1. Η ειδικότητα για την οποία προορίζεται η θέση, θα καθορίζεται με τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα
με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
2. Αναφορικά με το προσόν 5 απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής
γλώσσας (Κ.Δ.Π. 55/2012).
6. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από
11 μέχρι 29 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ.
(15.21.006.004.001.002)

Αριθμός 344
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 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), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση επτά (7) εργοδοτουμένων
ορισμένου χρόνου για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους δώδεκα ( 12) μήνες και με
μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες , για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας για την περίοδο
2018-2020. Οι ανάγκες αφορούν την υλοποίηση του Έργου «Δημιουργία και Λειτουργία Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας».
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κλ. Α8) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Απαιτούμενα Προσόντα:
α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή
συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Οικονομικά, Εμπορικές Επιστήμες, Λογιστική, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister –at- Law) Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Στατιστική, Πληροφορική, Μαθηματικά, Κοινωνικές και Πολιτικές
Επιστήμες.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
ή
β) μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
γ) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
δ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
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2. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α

Προσόντα/Πείρα

Μόρια

1

Ph.D
Στα θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα

3

2

Master
Στα θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα

2

3

Post-GraduateDiploma
Στα θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα

1

4

Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου ή βαθμός επαγγελματικού
προσόντος μέλους Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

3.

Άριστα 6
Λίαν Καλώς 5
Καλώς 4

Σημειώσεις:
3.1 Στην περίπτωση υποψηφίων που είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή Ισότιμου Προσόντος και είναι
μέλη του Εγκεκριμένου Συνδέσμου Λογιστών Κύπρου, για σκοπούς μοριοδότησης θα λαμβάνεται υπόψη το
προσόν με την ψηλότερη βαθμολογία.
3.2 Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια
αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα
πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Α.

Ακαδημαϊκά προσόντα αιτητή, νοουμένου ότι ο αιτητής δεν έχει
μοριοδοτηθεί για αυτό το προσόν στα σημεία 2(1)-(4) πιο πάνω.

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα
κατατάσσεται ο κάτοχος διδακτορικού
τίτλου, δεύτερος ο κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου, τρίτος ο κάτοχος
πανεπιστημιακού διπλώματος ή ισότιμου
προσόντος ή μέλος Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου κ.ο.κ.

Β.

Βαθμολογία Απολυτηρίου δευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού
ιδρύματος.

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας ο
αιτητής με την υψηλότερη τελική
βαθμολογία.

Γ.

Ημερομηνία γέννησης.

Προτεραιότητα στο μεγαλύτερο σε ηλικία
αιτητή.

4.

3.3 Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια
που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.
3.4 Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα
βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που
εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα πρόσωπα που θα προσληφθούν είναι τα ακόλουθα :
 Διαχείριση αιτήσεων για την παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και άλλων επιδομάτων πρόνοιας
στα πλαίσια της εφαρμογής των σχετικών με την παροχή επιδομάτων πρόνοιας νομοθεσιών, κανονισμών,
διατάξεων και οδηγιών.
 Διεξαγωγή ελέγχων για σκοπούς παροχής επιδομάτων πρόνοιας και υποβολή σχετικών
εισηγήσεων.

εκθέσεων και

 Διεξαγωγή μελετών και ερευνών σχετικά με τις δραστηριότητες του Τομέα/Κλάδου στον οποίο υπηρετούν και
υποβολή σχετικών εισηγήσεων .
 Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων τους ανατεθούν.
5. Οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε Επαρχία, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.
6. Η μισθοδοσία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου και του σχετικού
Παραρτήματος – Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου.
7. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, συμπληρώνοντας την Αίτηση για
Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία, την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω
της ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd) ή από τα Κέντρο
Εξυπηρέτησης της ΥΔΕΠ - Θεμιστοκλή Δέρβη 46, (πάροδος Νικοκρέοντος) 1066 Λευκωσία.
(α) Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα , να υπογράφεται και να περιλαμβάνονται σ’ αυτό με
ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Τα πρωτότυπα
πιστοποιητικά να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
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(β)

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν είτε ιδιοχείρως στο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας, Θεμιστοκλή Δέρβη 46 (πάροδος Νικοκρέοντος , 1066 Λευκωσία μεταξύ των ωρών 8:3014:30 ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών στην πιο πάνω διεύθυνση. Στο εξωτερικό
μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται: «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου στην
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας».
(γ) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 1η Ιουνίου 2018, ώρα 14:30.
(δ) Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων, μέσω ταχυδρομείου, είναι η 1η Ιουνίου 2018 (ημερομηνία με
σφραγίδα ταχυδρομείου).
8. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22803069.
9. Τονίζεται ότι στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά, διαφορετικά η αίτηση δεν θα
γίνει αποδεκτή και δεν θα εξεταστεί. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται υπογεγραμμένες δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν
θα εξετάζονται.
10. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, διάρκειας για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα
ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η
σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε
περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται πριν την πάροδο των 24
μηνών. Η σύμβαση απασχόλησης σε καμία περίπτωση δύναται να επεκταθεί πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
Αριθμός 345
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 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), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση έντεκα (11) εργοδοτουμένων
ορισμένου χρόνου για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και με
μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας για την περίοδο
2018-2020. Οι ανάγκες αφορούν την υλοποίηση του Έργου «Δημιουργία και Λειτουργία Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας».
ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κλ. Α2) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Απαιτούμενα Προσόντα:
α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
β) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
2. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:
Α/Α

Προσόντα/Πείρα

1

Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου

2

Λογιστική

Intermediate

Μονάδες
10 - 20

1-2

Higher

Μόρια
Τα μόρια που θα δοθούν, θα
εξαρτηθούν από τον βαθμό του
Απολυτηρίου, π.χ. εάν ο βαθμός του
Απολυτηρίου είναι 16, θα δοθούν 16
μόρια.
1
2

3. Σημειώσεις:
3.1 Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο άνω κριτήρια
αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα
πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:
Α.

Κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή
τίτλου ή ισότιμου προσόντος.

Πρώτος σε σειρά
προτεραιότητας θα
κατατάσσεται ο κάτοχος
Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή
Τίτλου ή Ισότιμου Προσόντος.

Β.

Ημερομηνία γέννησης.

Προτεραιότητα στο μεγαλύτερο
σε ηλικία αιτητή.
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3.2 Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού ξενόγλωσσων σχολών, όπου δεν υπάρχει απολυτήριο, καταμετρούνται οι επιτυχίες στις εξετάσεις
των δύο επιπέδων, μία φορά για κάθε μάθημα, παίρνοντας την πιο ψηλή βαθμολογία ανεξαρτήτως επιπέδου
και λαμβανομένου υπόψη ότι Α=20, Β=18, C=15, D=12 και Ε=10.
3.3 Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας καθώς και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνεται
ανάλογα, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας
Υπηρεσίας.
3.4 Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα
βαθμολογούνται ως Πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που
εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
4. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα πρόσωπα που θα προσληφθούν είναι τα ακόλουθα :
 Εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων σχετικά με τις εργασίες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας τα
οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, παραλαβή, ταξινόμηση, καταχώρηση, αρχειοθέτηση αιτήσεων και άλλων
εγγράφων.

Εφαρμογή των σχετικών με τα καθήκοντα της θέσης νομοθεσιών, κανονισμών, διατάξεων και οδηγιών.

Συνεργασία με λειτουργούς της ΥΔΕΠ για την εξέταση και λήψη απόφασης σε αιτήσεις για παροχές σύμφωνα με
τις διατάξεις των σχετικών νομοθεσιών και διερεύνηση ζητημάτων που εγείρονται κατά την εφαρμογή τους.

Χρήση τεχνολογικού και άλλου γραφειακού εξοπλισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων.

Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν.
5. Οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε Επαρχία, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.
6. Η μισθοδοσία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου και του σχετικού
Παραρτήματος – Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου.
7. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους, συμπληρώνοντας την Αίτηση για Απασχόληση
Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία, την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω της
ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd) ή από τα Κέντρο Εξυπηρέτησης
της ΥΔΕΠ - Θεμιστοκλή Δέρβη 46 , (πάροδος Νικοκρέοντος) 1066 Λευκωσία.
(α) Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα , να υπογράφεται και να περιλαμβάνονται σ’ αυτό με
ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Τα πρωτότυπα
πιστοποιητικά να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
(β) Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν είτε ιδιοχείρως στο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας, Θεμιστοκλή Δέρβη 46 (πάροδος Νικοκρέοντος ), 1066 Λευκωσία μεταξύ των ωρών 8:3014:30 ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών στην πιο πάνω διεύθυνση. Στο εξωτερικό
μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου στην
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας».
(γ) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 1η Ιουνίου, 2018 ώρα 14:30.
(δ) Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων, μέσω ταχυδρομείου, είναι η 1η Ιουνίου 2018 (ημερομηνία με
σφραγίδα ταχυδρομείου).
8. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22803069.
9. Τονίζεται ότι στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά, διαφορετικά η αίτηση δεν θα
γίνει αποδεκτή και δεν θα εξεταστεί. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται υπογεγραμμένες δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν
θα εξετάζονται.
10. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, διάρκειας για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα
ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η
σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε
περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται πριν την πάροδο των 24
μηνών. Η σύμβαση απασχόλησης σε καμία περίπτωση δύναται να επεκταθεί πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
Αριθμός 346
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσεων εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία,
μέχρι 6 θέσεις εξειδίκευσης (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). Οι προαναφερόμενες κλινικές έχουν αναγνωριστεί από το
Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος ως κατάλληλες για εξειδίκευση ιατρών, με σκοπό την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στην
Εντατική Θεραπεία (Παράρτημα Ι).
ου
Το επίδομα της θέσης θα ακολουθεί το ύψος των απολαβών του 5 έτους των ειδικευομένων ιατρών (το οποίο θα
ισχύει τη δεδομένη περίοδο της εκπαίδευσης).
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από το Υπουργείο Υγείας από τις 11 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου 2018. Η ημερομηνία
πραγματοποίησης των συνεντεύξεων θα κοινοποιηθεί σε μετέπειτα στάδιο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy.
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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) 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), όπου απαιτείται,
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 30/6/2019. 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, 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
ος
Υπουργείου 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
(1/6/2018) 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,
Υπουργείο Υγείας, 3ος 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
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
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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 (Κλ. Α13, Α15), στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, για τα έτη
2018 - 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 22605694, όχι αργότερα από τις 25 Μαΐου 2018. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22605512).
Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ)
4ος Συμπληρωματικός Προκαταρκτικός Κατάλογος
Ονοματεπώνυμο

A/A
1

Μόρια

Γεώργιος Κρητικός

0,00

Αριθμός 348
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),
τον καταλόγο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε Εργοθεραπευτές,
στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, για τα έτη 2018 - 30/6/2019.
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
1ος Συμπληρωματικός Οριστικός Κατάλογος
Ονοματεπώνυμο

A/A

Μόρια

1

Μαρία Βασιλείου

5,00

2

Μαρία Γενναδίου

3,00

3

Σοφία Μάρκου

0,25
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Στην ενδοτμηματική εξέταση στις νομοθεσίες που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών, Τερματισμού Απασχολήσεως, Ταμείων Προνοίας, Ίδρυσης Δραστηριοτήτων και Εποπτείας Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, Κοινωνικής Σύνταξης, Αποζημίωσης
Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας
του Εργοδότη και των διαδικασιών εφαρμογής τους, καθώς επίσης και τις πρόνοιες του Κανονισμού της Ε.Ε. 883/04 για
το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης) που πραγματοποιήθηκαν στις 21.11.2017 έχουν επιτύχει οι
υποψήφιοι των οποίων ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αναφέρεται πιο κάτω:
Α/Α
1.
2.

ΑΔΤ
884548
822595

Π.Φ.
35781
36106

3.

1033128

36108

4.

892688

─

5.

800799

─

6.

845306

35675

7.

844524

─

8.

635075

─

9.

618214

─

10.

1039137

─

11.

1040066

36447

12.

876088

36463

13.

886159

36107

14.

887877

─

15.

871358

34716
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ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
____________
Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για δύο κενές θέσεις Διοικητικού Λειτουργού, που διεξήχθησαν στις
24 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2016 (N. 117(Ι)/2016), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου με βάση τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2016 (N. 117(Ι)/2016), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, γνωστοποιεί τον
κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο «επιτυχών στη γραπτή εξέταση», σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει
στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα
θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.

ΜΕΡΟΣ Γ
(ΑΓΓΛΙΚΑ)
(100 Μονάδες)

ME
BΑΡΥΤΗΤΑ
20%

ΣΥΝΟΛΟ
%

1

60

86,00

25,80

81,00

40,50

94,50

18,90

85,20

2

381

85,50

25,65

85,00

42,50

73,00

14,60

82,75

3

155

77,50

23,25

81,00

40,50

87,00

17,40

81,15

4

199

90,00

27,00

62,00

31,00

98,00

19,60

77,60

5

210

75,00

22,50

78,00

39,00

77,50

15,50

77,00

6

137

80,50

24,15

76,00

38,00

58,00

11,60

73,75

7

245

71,50

21,45

75,50

37,75

72,50

14,50

73,70

8

411

61,00

18,30

80,00

40,00

76,25

15,25

73,55

9

226

76,50

22,95

78,00

39,00

51,00

10,20

72,15

10

75

77,50

23,25

69,50

34,75

63,00

12,60

70,60

Α/Α

AΡ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α
(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
(100 Μονάδες)

ME
BΑΡΥΤΗΤΑ
30 %

ME
BΑΡΥΤΗΤΑ
50%

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Β
(ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ)
(100 Μονάδες)

11

121

58,00

17,40

70,00

35,00

90,50

18,10

70,50

12

135

75,00

22,50

72,00

36,00

59,50

11,90

70,40

13

58

61,00

18,30

72,00

36,00

80,00

16,00

70,30

14

306

53,50

16,05

69,00

34,50

93,50

18,70

69,25

15

334

60,00

18,00

64,00

32,00

91,00

18,20

68,20

16

255

57,50

17,25

68,00

34,00

83,75

16,75

68,00

17

384

75,00

22,50

56,00

28,00

83,00

16,60

67,10

18

206

60,00

18,00

71,50

35,75

62,50

12,50

66,25

19

170

69,50

20,85

57,00

28,50

84,00

16,80

66,15

20

347

86,50

25,95

46,00

23,00

86,00

17,20

66,15

21

419

54,50

16,35

65,00

32,50

86,50

17,30

66,15

22

305

83,00

24,90

44,00

22,00

93,25

18,65

65,55

23

109

79,50

23,85

53,00

26,50

74,50

14,90

65,25

24

324

73,00

21,90

54,50

27,25

76,75

15,35

64,50

25

257

83,50

25,05

53,00

26,50

45,00

9,00

60,55

26

88

69,00

20,70

62,00

31,00

40,00

8,00

59,70

27

195

58,50

17,55

66,00

33,00

43,50

8,70

59,25

28

375

59,50

17,85

68,00

34,00

28,00

5,60

57,45

29

308

74,50

22,35

53,00

26,50

42,00

8,40

57,25

30

401

69,00

20,70

48,50

24,25

61,00

12,20

57,15

31

215

63,50

19,05

51,00

25,50

53,00

10,60

55,15
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ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
______________
Πλήρωση Κενών Θέσεων Τεχνικού Προσωπικού
Ανάρτηση ΠΙΝΑΚΑ Διοριστέων
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει ότι οι ΠΙΝΑΚΕΣ Διοριστέων των υποψηφίων για την πλήρωση των πιο
κάτω θέσεων Τεχνικού Προσωπικού, έχουν αναρτηθεί στα κατά τόπους Γραφεία της ΑΗΚ και στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ
www.eac.com.cy την Πέμπτη 10/5/2018.
Με βάση τους ΠΙΝΑΚΕΣ αυτούς, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που είχαν δημοσιευτεί στις 28 Αυγούστου 2017 και
όσων θέσεων έχουν ήδη αποπαγοποιηθεί, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα ενός
η
χρόνου. Η ημερομηνία καταρτισμού του ΠΙΝΑΚΑ είναι η 8 Μαΐου 2018 και η ημερομηνία λήξης του Πίνακα είναι η
8η Μαΐου 2019.
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ. Α/3-2017.


Τεχνικός (Ηλεκτρολογία)



Χειριστής Μηχανών

Αριθμός 352
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ο Δήμος Λεμεσού γνωστοποιεί ότι οι γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση της θέσης Λειτουργού Δημοτικής
Υπηρεσίας (Νομικού) στο Δήμο Λεμεσού θα διεξαχθούν το Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
ος
Κύπρου στη Λεμεσό, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος (Γωνία oδών Θέμιδος και Ιφιγενείας), 2 όροφος – Αίθουσα 6.
Ώρα έναρξης των εξετάσεων 9.00 π.μ.
Ώρα λήξης των εξετάσεων 12.00 μ.
Η εξεταστέα ύλη για την πιο πάνω θέση έχει ως ακολούθως:
α) Νέα Ελληνικά (βαρύτητα 30%)
Έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου, γλωσσικές παρατηρήσεις.
β) Αγγλικά (βαρύτητα 30%)
Έκθεση ιδεών, κατανόηση κειμένου, γλωσσικές παρατηρήσεις.
γ) Ειδικό Θέμα (βαρύτητα 40%)
Ερωτήσεις κρίσεως που εξετάζουν διοικητικές ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης.
Σχετικές επιστολές έχουν σταλεί ταχυδρομικώς σε όλους τους υποψηφίους.
Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα καλεστούν και σε προφορική συνέντευξη ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Tυπώθηκε στο Tυπογραφείο της Kυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
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Aντίτυπα της Eπίσημης Eφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

