
 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (21) ΚΕΝΩΝ ΘΕΕΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ  

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ 

 

Γίνεται δεκτι θ υποβολι αιτιςεων για είκοςι μία (21) κενζσ κζςεισ Ιατρικών Λειτουργών,  για τον  
Οργανιςμό Κρατικών Τπθρεςιών Τγείασ, για τισ κάτωκι Ειδικότθτεσ: 

 
 

1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (9 κζςεισ -  για τα Νοςθλευτιρια του ΟΚΤπΤ) 
2. ΠΡΟΩΠΙΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ (5 κζςεισ - για τα Κζντρα Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ του ΟΚΤπΤ) 
3. ΡΕΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ (2 κζςεισ, 1 για το Γ.Ν Πάφου και 1 για το Γ.Ν Λεμεςοφ) 
4. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (1 κζςθ για το Νοςοκομείο Κυπεροφντασ) 
5. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (1 κζςθ  για το Γ.Ν. Αμμοχώςτου) 
6. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (1 κζςθ για το Γ.Ν Αμμοχώςτου) 
7. ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ (1 κζςθ για το Γ.Ν. Πάφου)  
8. ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ (1 κζςθ για το Γ.Ν Λευκωςίασ) 
 

Οι πιο πάνω κζςεισ είναι Πρώτου Διοριςμοφ. Ο ετιςιοσ μιςκόσ είναι €57.696,16 που κα καταβάλλεται ςε 
δεκατρείσ (13) ιςόποςεσ δόςεισ, δώδεκα από αυτζσ ςτο τζλοσ κάκε μινα και θ δζκατθ τρίτθ  δόςθ 
αναλογεί ςτο δζκατο τρίτο μιςκό και μιςκοδοτικι αφξθςθ κάκε τρία (3) χρόνια όπωσ κα κακορίηεται από 
το Διοικθτικό υμβοφλιο του Οργανιςμοφ Κρατικών Τπθρεςιών Τγείασ. 
 

φμφωνα με Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Οργανιςμοφ Κρατικών Τπθρεςιών Τγείασ, δίδεται 

ωσ κίνθτρο 15% αφξθςθ επί του βαςικοφ μιςκοφ των πιο πάνω κζςεων, κακώσ και αμοιβι ςχετιηόμενθ με 

τθν απόδοςθ που κα αποφαςίηονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο του Οργανιςμοφ.  

ε οριςμζνα Κζντρα Τγείασ απομακρυςμζνων περιοχών δίνεται επιπλζον κίνθτρο 500 ευρώ το μινα. 

 

ημείωση: Σο Δ του ΟΚΤΠΤ εξετάηει τθν κζςπιςθ περαιτζρω κινιτρων για Ιατρικοφσ Λειτουργοφσ για 
οριςμζνα Κζντρα Τγείασ απομακρυςμζνων περιοχών. Σα επιπλζον κίνθτρα κα δθμοςιευκοφν, ςτισ 
ιςτοςελίδεσ του ΟΚΤΠΤ και του Τπουργείου Τγείασ τθσ Κφπρου. 
 
Για πλθροφορίεσ ολόκλθρθσ τθσ προκιρυξθσ και τθν αίτθςθ για Διοριςμό ςτον ΟΚΤπΤ, μπορείτε να 

ανατρζξετε  ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΚΤπΤ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο www.shso.org.cy και ακολοφκωσ, να 

επιλζξετε Πλθροφορίεσ -> Θζςεισ Εργαςίασ, ι να τθλεφωνιςετε ςτα τθλζφωνα +35722605670 και 

+35722605734. 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ αιτιςεων είναι θ 8θ Νοεμβρίου 2019. 

 
 

 


